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  ة ـخص الدراسـمل

  
         الدراسة إلى معرفة اثر نظم مساندة القـرارات علـى تطـوير األداء فـي               هتهدف هذ 

    محافظات غزة ، ومن خالل مراجعة اإلسهامات العلمية في هذا المجال   –وزارة التربية والتعليم    
ظـائف   موظف يعملون فـي الو    230 عينة الدراسة من     تكونتصياغة نموذج الدراسة حيث     تم  

 فـي   SPSS، وتم االعتماد على الحزمـة اإلحـصائية         %81وكانت نسبة االستجابة    اإلشرافية  
التحليل اإلحصائي، وتم استخدام األساليب اإلحصائية المالئمة ، وقد تم  التأكد من ثبات االستبانة 

  .مان باستخدام طريقة ألفا كرونباخ ، كما تم التأكد من صدق االستبانة باستخدام معامل سبير
  

وجود أثر لنظم مساندة القرارات على تطـوير األداء           وقد أظهر تحليل النتائج وتفسيرها      
تمثل في وجود وعي وإدراك لدى اإلدارة العليا بالنسبة السـتخدام نظـم مـساندة القـرارات                        

          بدرجة جيدة ، وتوفر اإلمكانات المادية والفنيـة السـتخدام  نظـم مـساندة القـرارات فـي                      
وزارة التربية والتعليم بدرجة متوسطة ، مع وجود إمكانات بشرية بدرجة جيدة ، وتوفر مستوى               

تنظيمي جيد الستخدام نظم مساندة القرارات ، كما أظهرت الدراسة تنـوع نظـم المعلومـات                       
ة للبـرامج   التي تدعم القرارات بدرجة جيدة مع قلة أنواع نظم مساندة القرارات ، أمـا بالنـسب               

 .التدريبية فهي أيضاً متوفرة بدرجة متوسطة 
  

كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة                
0.05 =α                          بين إجابات المبحوثين في قطاع غزة ألثر نظم مساندة القرارات على تطـوير األداء 

لخبرة ، بينما توجد فروق ذات ذات داللة إحصائية            تعزى لمتغيرات العمر ، المسمى الوظيفي ،ا      
 تعزى لمتغيرات الجنس ، المؤهل العلمـي ،التخـصص العلمـي،          α= 0.05عند مستوى داللة    

  .المنطقة ، وعدد الدورات 
  

ناء نظم مساندة القرارات على أسس علمية سليمة ، واالسـتفادة               وقد أوصت الدراسة بب   
ت على مستوى وزارة التربيـة والتعلـيم ككـل وتطـوير تطبيقاتهـا                   من نظم مساندة القرارا   

واستخداماتها ،االستعانة بنظم مساندة القرارات في مساندة جميع القرارات التي تتخذها الوزارة ،    
  االهتمام بعملية التدريب ، زيادة دعم اإلدارة العليا واهتمامها باستخدام نظم مساندة القرارات ، 

  



  
  

 
  ف 

  
املين في تطوير نظم مساندة القرارات وتقديم اقتراحاتهم حـول النظـام ، تحـديث               إشراك الع 

 األجهزة والبرامج المستخدمة باستمرار ، كما أوصت الدراسة بـربط أجهـزة الحاسـوب فـي     
الوزارة مع باقي المديريات ضمن شبكة اتصاالت وكذلك ربط إدارات ومديريات الوزارة مـع              

  .تفعيل برامج الويب شبكة االنترنت العالمية ، و 
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Abstract 
 

 
  This study aims to determine the impact of decision support 
systems on developing the performance of the ministry of education 
– Gaza, During the review of scientific contributions in this area has 
been the formulation of a model study which consist of 230 
employees working in the supervisory positions and the response 
rate was   81%  , The research model rely of  the statistical package  
SPSS  for  analysis the data were used appropriate statistical 
methods , has been to ensure the reliability of the Questionnaire 
using Cronbach's Alpha, also confirmed the validity of the 
Questionnaire using the correlation coefficient  Spearman, An 
analysis and interpretation of results existing effect of a decision  
support system on development of performance in the presence  of 
consciousness and awareness I have a senior  management  for the 
use of decision support system in the ministry of education , 
moderately , with a good degree of human potential , and provides a 
good organizational level for the use of  decision support systems ,  
the study also showed the  diversity  of information systems that 
support the well with a few types of  decision support system , and 
for the training programs  are also available on medium . 
 

               
  The study found that there is no statistically significant differences 
at the level of significance 0.05 =α  the respondents in the Gaza  strip 
following the decision support system to develop performance 
attributable to the variables of age , job title , experience . while 
there are significant statistical differences at the level  of  significant  

0.05 =α  attribute variables of sex , qualifications ,specialization , 
region . 

         

 
 The study , led the construction of decision  support system on a 
sound  scientific basis, and benefit from the decision  support system 
at the level of the Ministry of Education and education as a whole and 
the development of applications and uses , and use the decision 
support system to support all decisions making by the ministry, interest 
in the process of training , increase support to senior management   
and their interest in using decisions support systems , the    
involvement of workers in the development of decision support system   
 



  
  

 
  ق 

 
 
and to make  suggestions about the system , update  hardware and 
software used consistently. 

          
       The study recommended the linking of computers in the ministry 
with the rest of the departments within the network of contacts, as 
well as linking the departments and directorates of the ministry with 
the World Wide Web, and activates the web programs.
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  األولل ـلفصا

  اإلطار العـام للدراسـة
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  ةـدمـمق 1.1
  

 تخطيط  وأسلوب ووظائفها   اإلدارةلقد غيرت تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات بنية        
 كما تغيرت أدوار نظم المعلومات فلم تعد مجرد أدوات تسجيل ومعالجة            األعمال، أنشطةوتنفيذ  

ــات  ــابيان ــرارات أصــبحت وإنم ــساندة الق ــم وم ــة دع ــي عملي ــاً ف ــزءاً محوري                                                       . ج
  )9:،ص2006ياسين ،(

  
 المعلومات تشكيل قواعد العمل في المنظمات فال يوجد جانب          نظم تكنولوجيا حيث تعيد   

 جـزءاً   تالمعلومـا  نظـم    أصبحتفقد   العمل لم يتأثر بالتكنولوجيا والمعلومات ،لذا     من جوانب   
أساسياً من مقومات نجاح أي منظمة ،حيث تساهم نظم المعلومات في تحـسين عمليـات وأداء                

ــواع  ــع أن ــامجمي ــساوأحج ــي م ــذلك ف ــات ،ك ــرارات المنظم ــاذ الق ــة اتخ                                                                          .  ندة عملي
  )11 :، ص2003 ،العبدالكردي و(
  

 تطبيق نظم معلومات تختلف عن نظم المعلومات        إلىوقد اتجهت بعض المنظمات حديثاً      
مبنية  القرارات فهي نظم مساندةدامها نظم  التقليدية ، ومن ضمن هذه النظم التي تم استخاإلدارية

 وزيادة الفاعلية من خالل دعم متخذي       اإلنتاجية تم تصميمها بغرض تحسين      اآلليعلى الحاسب   
 والتخطـيط   األجـل القرار وواضعي السياسات، وتطبق هذه النظم في مجاالت التخطيط طويل           

  )305: ، ص2003الكردي، العبد، ( اتياساالستراتيجي ووضع الس
      

تعمـل   ، حيث  تعتبر وزارة التربية والتعليم من أهم الوزارات الموجودة في قطاع غزة          
تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني، وتعمل على إعادة بناء ما أحدثتـه سـلطة          على  

قها مستقبل يعيد ارتباط األجيال الجديدة بتاريخها وينير طري االحتالل من تخلّف، والى التطلّع إلى
 وانطالقاً من ذلك، تهتم الوزارة بتحسين نوعية التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، . إلى المستقبل

إلضافة  هذا با .يةتعليمالوتدريب المعلمين وإدخال التقنيات الحديثة، وإشراك المجتمع في العملية 
لوزارة إلى تجنيد المصادر ا ، وبتعبير آخر، تسعىالتعليمإلى اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد على 

 بيانات ومعلومات ومعارف مالئمـة      إلىالوزارة  تحتاج  و, يالمختلفة للنهوض بالتعليم الفلسطين   
 مناسـب لتنفيـذ تلـك       إداري نظام   إلىصناعة القرارات، وتحتاج     و  ، األهدافلصياغة  ودقيقة  

 الوطنية  اإلستراتيجيةفيذ  وتن،  والمبادرات التربوية   ،  لضمان تنفيذ الخطط والبرامج     و،  القرارات  
وتحقيق الجودة المطلوبة مع استخدام      ،   وفعالية،  للتربية التي تضمن توفير التعليم للجميع بكفاءة        
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 11/2008 تـاريخ االطـالع      موقـع وزارة التربيـة والتعلـيم      .( مثل للموارد المالية والبشرية المتاحة    أ
http://www.moe.gov.ps(  

  
القرارات وتأثيرها الكبير على القرارات المتخذة مـن قبـل          ونظراً ألهمية نظم مساندة     

أثر استخدام نظم مساندة القرارات " فقد جاءت هذه الدراسة لتبين       تطوير األداء  وكذلك،  المديرين  
  " . قطاع غزة–على تطوير األداء في وزارة التربية والتعليم 

  
  :مشكلة الدراسة  1.2

 وزارات السلطة الفلسطينية نظراً الهتمامهـا بمجـال         أهمتعتبر وزارة التربية والتعليم من      
 على عـدد كبيـر مـن    باإلشرافوالمعرفة لجميع فئات المجتمع ، حيث تقوم الوزارة    ،  التعليم  

 التي تحتـاج  واإلحصاءات،  الكثير من المهام   أداء، ويتطلب منها     واألفرعالمدارس والمديريات   
ن في الوزارة بنظم المعلومات التـي       وتعين العامل  حيث يس  . وسريعة    ،  اتخاذ قرارات سليمة   إلى

وسهولة ويسر  ، وقد تم االطـالع علـى          ،  تساعد في اتخاذ القرارات وانجاز هذه المهام بدقة         
 ودراسـة   )2006السعودي ، (كدراسة  مجموعة من الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث         

التـي ُأجريـت علـى     ),2007Arafat(سة درا و)2004فتح الـرحمن ،  ( ، ودراسة    )2004الشرفا،(
 مناسـبة   وإدارية وجود بيئة تنظيمية     إلىوتوصلت  ،  والتعليم في قطاع غزة     ،  وزارتي الصحة   

 هذه النظم ، ومن هنا ألهمية جيد من قبل المديرين   إدراكوكذلك  ،  لتطبيق نظم مساندة القرارات     
دة القرارات على تطوير األداء في      أثر استخدام نظم مسان    هناك حاجة لدراسة     أنوجدت الباحثة   

  :في السؤال التالي  صياغتهاالتي يمكن تبلورت مشكلة الدراسة  ، ووزارة التربية والتعليم
  

  ما أثر نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في وزارة التربية والتعليم ؟
  

 : التالية األسئلة سؤال الدراسة الرئيس منويتفرع 
  

  القرارات في وزارة التربية والتعليم ؟مساندةم نظم ما هو واقع استخدا �

 ما هي أنواع نظم مساندة القرارات المستخدمة في وزارة التربية والتعليم ؟ �

 ؟ المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات والتنظيمية والبشريةوالفنية  المادية اإلمكاناتما  �
 ؟ األداء  تطويرفييوجد دور للبرامج التدريبية المستخدمة هل  �
  من اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات ؟ كافهل يوجد دعمٍ �

ة والتعليم علـى    التربي وزارة حالياً في    المستخدمةهل يوجد أثر فعال لنظم مساندة القرارات         �
  داء ؟األتطوير 
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  :  متغيرات الدراسة 1.3
  : على متغيرين هما اعتمد البحث

 ماديـة وفنيـة     إمكانات العليا ،  اإلدارة وإدراكوعي  (  القرارات   دةمسان منظ : المتغير المستقل 
  )اندة القرارات ، البرامج التدريبيةس، نوع نظم موتنظيمية وبشرية 

  .ءألداتطوير ا  :  المتغير التابـع
  
  )1.1(شكل رقم 

  متغيرات الدراسةالعالقة بين 
  

  
  
  

   باحثةجرد بواسطة ال: المصدر 
  :فرضيات الدراسة  1.4

  

وإدراك اإلدارة  وعي   بين   α= 0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          1.4.1
   . في وزارة التربية والتعليمداءاألتطوير و، الستخدام نظم مساندة القرارات  العليا

  

اإلمكانات 
  ةالتنظيمي

 

اإلمكانات 
  البشرية

 

  اإلمكانات
  ةـالفني

 

اإلمكانات 
  المادية

 

وعي وإدراك 
 اإلدارة

 

البرامج التدريبية
 

نوع نظم 
  مساندة القرار

 

  

  ر األداءـطويت
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إلمكانـات المتاحـة    ا بين   α= 0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          1.4.2
   . في وزارة التربية والتعليم تطوير األداءو، نظم مساندة القرارات الستخدام 

  : الفرضيات الفرعية التاليةوينبثق عنها  
 المادية المتاحـة    اإلمكانات بين   α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -

   .تطوير األداءساندة القرارات وفي وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم م
 البشرية المتاحة   اإلمكانات بين   α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -

   .تطوير األداءفي وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات و
 الموجـودة   نظيميةتالالبيئة   بين   α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -

   .تطوير األداءفي وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات و
 المتاحة في   الفنية اإلمكانات بين   α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -

   .تطوير األداءوزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات و
  

 بين نـوع نظـم مـساندة        α= 0.05قة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        يوجد عال  1.4.3
 . في وزارة التربية والتعليم تطوير األداءوالقرارات المستخدمة 

  

 بـين البـرامج التدريبيـة    α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     1.4.4
   .داءتطوير األوبين الموجودة في وزارة التربية والتعليم 

  
 بين إجابات المبحوثين في     α= 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروقيوجد   1.4.5

 الجنس ، السن ، المؤهل العلمي ، الخبرة ، المـستوى            ( للمتغيرات الشخصية     تعزى قطاع غزة 
  )التنظيمي 

  
  : أهداف الدراسة 1.5

  :تتلخص أهداف الدراسة في اآلتي 
وأثرها علـى تطـوير األداء فـي وزارة    ،  م مساندة القرارات    فحص الواقع الحالي لنظ    �

  . التربية والتعليم
والبشرية المتوفرة لدى وزارة التربية والتعليم التـي تـساعد   ، دراسة اإلمكانات المادية   �

 .على استخدام نظم مساندة القرارات 
 .عليم التعرف على أنواع نظم مساندة القرارات المستخدمة في وزارة التربية والت �
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ونمـو  ،  وأثره على تطور  ،  بيان أهمية نظم مساندة القرارات كأحد نظم اإلدارة الحديثة           �
 .وزارة التربية والتعليم 

 .التعرف على مدى الدعم الذي تقدمه اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات  �
اء بناء علـى    تقديم التوصيات الالزمة لتعزيز دور نظم مساندة القرارات في تطوير األد           �

 .نتائج الدراسة 
 

  

  : أهمية الدراسة 1.6
  :أهمية هذه الدراسة من تنبع 
والتفاعل مع تقنيات المعلومات الحديثة ، حيـث        ،  تأتي هذه الدراسة بمثابة دعوة للتطوير        �

  . داء األتعمل على تعزيز الكفاءة األدائية التي تنعكس بشكل ايجابي عل تطوير 
  و ط الضوء على نظم مساندة القرارات في وزارة التربية والتعليم         يتسلتساهم الدراسة في     �

 .وتبرز جوانب القوة والضعف الناتجة عن استخدامها ،  أهمية استخدامها بيان
على "أنها تعالج موضوع لم يتم التطرق إليه بالبحث في فلسطين على الوزارة محل البحث  �

  .تعليم من أهم الوزارات ، حيث تعتبر وزارة التربية وال" حد علم الباحثة
ـ  و والمهتم ونتوصيات من خالل نتائج البحث يستفيد منها الباحث        هذه الدراسة    تقدم �  ان فيم

وسـائر المؤسـسات سـواء      ،  ، وكذلك يمكن أن تستفيد منها وزارة التربية والتعليم          بعد  
 .األهلية  الحكومية أو
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  الثـانيل ـفصال

  الدراسـات السـابقـة

Previous Studies 

  

    

  مقـدمـة •

  الدراسـات المحليـة •

    الدراسـات العربيـة •

    الدراسـات األجنبية •

  التعـليق والمقـارنـة •
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  الدراسات السابقة
  

  : مقدمة 2.1
بموضوع  تتعلق والتي السابقة الدراسات من مجموعة إلى التطرق إلى الفصل هذا يهدف

أو  ،مباشر بشكل والميدانية  ،النظرية الناحية من القرارات صنع وعملية،  اإلدارية المعلومات نظم
وتم  الدراسة، بموضوع المتعلقة السابقة للدراسات مكتبي مسح إجراء تم حيث .مباشر غير

 : النحو التالي على وذلك زمنياً مرتبة  ،أجنبية ودراسات،  عربية دراسات إلى مقسمة استعراضها
   

  Local Studies الدراسات المحلية 2.2
 

  ) 2009 ،العمري(دراسة  2.2.1
   "أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية"

 
التعرف على أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة علـى أداء          هدفت هذه الدراسة إلى     

م وتطوير اسـتبانه  العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصمي 
فقرة لغرض جمع البيانات وقياس متغيرات الدراسة ، ولقد تم توزيع االستبانه            ) 60(تتكون من   

 SPSS موظفاً ، وتم االعتماد على الحزمة اإلحـصائية         ) 360(على أفراد العينة البالغ عددهم      
  .للقيام بالتحليل اإلحصائي 

  
ود أثر ذو داللة إحـصائية لمتطلبـات        وج: إلى عدة نتائج أهمها     وقد خلصت الدراسة    

علـى أداء   ) المادية ،البرمجية ، البشرية ، التنظيميـة        (تشغيل وإدارة نظم المعلومات اإلدارية      
العاملين في شركة االتصاالت ، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات المبحوثين حول             

علمي ، سنوات الخبرة، مكان العمل    المستوى ال (موضوع الدراسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية      
  ) .، المستوى الوظيفي

 

بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم المعلومـات      كما أوصت الدراسة    
اإلدارية ، االهتمام بتوفير شبكات حديثة وحـل مـشاكلها ، عقـد دورات تتعلـق بتكنولوجيـا       

لمعلومات اإلدارية وتطويرها ، العمل على المعلومات ، مشاركة العاملين في عملية تصميم نظم ا
  .إتاحة المعلومات للمستخدمين بما يلبي احتياجات العمل 
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  ) 2005 ،أبو سبت( دراسة 2.2.2
تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلـسطينية فـي         "

   "قطاع غزة
 

لمعلومات اإلدارية في عملية صنع القرارات لدى هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور نظم ا
متخذي القرارات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ، وتركز الدراسة على استكشاف مـدى              

المعـدات ، البرمجيـات،     ( وجود فروق بين مكونات نظم المعلومات اإلدارية في الجامعـات           
ة نظم المعلومـات ، كفـاءة األفـراد         االتصاالت ،وقواعد البيانات ، المستوى التنظيمي ، لدائر       

كما ركزت الدراسة على قياس دور جودة المعلومـات واسـتخدام نظـم             ) العاملين في النظام    
استخدم الباحث في وضع خطة البحث وفرضـياته        . المعلومات اإلدارية في عملية صنع القرار     

علـى الجامعـات     متخذ قـرار موزعـة       195استبانه لجمع البيانات وتألفت عينة الدراسة من        
  .فراد العينة أالفلسطينية بقطاع غزة وتم اعتماد العينة الطبقية في اختبار عدد 

  
ن هناك فروق في مكونات نظـم       أوقد خلصت الدراسة بعد تحليل النتائج وتفسيرها إلى         

المعلومات اإلدارية لصالح الجامعة اإلسالمية ، وأن هناك عالقة قويـة جـدا بـين المـستوى                 
دائرة نظم المعلومات وجودة استخدام المعلومات في عملية صنع القرارات، ووجـود            التنظيمي ل 

تقنيات حديثة بشكل عام في مكونات نظم المعلومات في هذه الجامعات جعلت مـستخدمي هـذه            
 في صنع القرارات، وأثبتت الدراسة أن هناك عالقة طرديـة     كبيراً النظم يعتمدون عليها اعتماداً   

معلومات واستخدام نظم المعلومات في عملية صـنع القـرارات ، وأظهـرت             قوية بين جودة ال   
الدراسة أن نظم المعلومات الحالية ال ترتقي إلى النظم الخبيرة حيث ال تعطى حلوال للمـشكالت     
،وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير نظم المعلومات اإلداريـة فـي               

و من أهمها العمل على تطوير نظم المعلومات        ،  عات الفلسطينية   عملية صنع القرارات في الجام    
اإلدارية المحوسبة لتعمل على توفير المعلومات الكافية المتعلقة بجمع البدائل الممكنة لمتخـذي             

  .قرار المساهمة و اختيار البديل األفضل في عملية صنع القرار
 

ورفع كفاءة نظم المعلومـات      ،والتطوير  ،كما أوصت الدراسة باالستمرار في التعزيز       
وعلى الجامعات ،  للمستحدثات التكنولوجية في الجامعة اإلسالمية وذلك تبعاً، اإلدارية المحوسبة 

لتخلص من العقبات المادية واإلدارية التي تواجه عمل الدوائر واألقسام التابعـة            لاألخرى العمل   
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اع غزة من حيث مكونـات النظـام مـن    لنظم المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقط   
  .معدات ، برمجيات ، اتصاالت وقواعد بيانات ،و العاملين:
  

  ) 2004غنيم،( دراسة 2.2.3

  "دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في بلديات غزة بفلسطين"
 

 في عملية صـنع     هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة         
واستخدم المنهج التحليلي الوصفي على عينة مكونة مـن         القرارات في بلديات غزة بفلسطين ،       

، )الـدنيا -الوسطى-العليا( موظفاً من متخذي القرار العاملين في كافة المستويات اإلدارية           118
رية المحوسبة  وقد ركزت الدراسة على استكشاف مدى توفر البيئة التحتية لنظم المعلومات اإلدا           

وصنع القرارات اإلدارية في بلديات قطاع غزة ، إضافة إلى التعرف على العوامل التي تـؤثر                
  .على استخدام نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات 

  
وقد خلصت الدراسة إلى أن المستوى التنظيمي في البلديات مناسـب للمـستفيدين مـن           

ن هناك عالقـة  أم الموجود تؤثر على عملية اتخاذ القرارات ، و  ن البنية التحتية للنظا   أالنظام ، و  
طردية قوية بين توفر البنية التحتية لنظم المعلومات اإلدارية وبين إنتاج المعلومـات الالزمـة               
لصنع القرار ، كما أثبتت الدراسة وجود عالقة معنوية طردية بين وجـود نظـم المعلومـات                 

علومات الالزمة لصنع القرار ،وكذلك أظهرت الدراسة ضعف        اإلدارية المحسوبة وبين إنتاج الم    
  .قدرة النظام على تغطية كافة جوانب العمل 

  
  عة القرارات في بلديات غزة وأوصى الباحث بتدعيم نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنا   
  

  ) 2004الشرفا، ( دراسة 2.2.4
  "طاع غزةتقييم نظم المعلومات المستخدمة في وزارة الصحة بق"

 
يم أنظمة المعلومات في وزارة الصحة من خالل تقييم األنظمة يتهدف هذه الدراسة إلى تق

المحوسبة الرئيسية وتحديد العوامل المختلفة المؤثرة على استخدامها من وجهة نظر مستخدميها            
عدهم د متخذي القرار بمعلومات قد تـسا وإن نتائج الدراسة قد تسهم في تطوير تلك األنظمة وتز      

البحث عبارة عن دراسة مـسحية مقطعيـة        . في تبني سياسات داعمة لنظم المعلومات الصحية      
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لجميع مستخدمي األنظمة المعلوماتية المحوسبة بشكل مباشر باعتبارهم الفئـة المـستهدفة فـي           
 مستخدما موزعين على أربع مؤسسات صحية تمت حوسبة إجـراءات           156البحث وقد شملت    
 ة ذاتي استبانه، ولقد تم جمع المعلومات من خالل تعبئة         %80نسبة االستجابة   العمل فيها وكانت    

التعبئة اشتمل على معطيات شخصية وأخرى تعالج المحاور األساسية ألنظمة المعلومات مثـل             
 في  SPSSالحاجة للنظام وطريقة إدخال البيانات والتدريب وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي            

  . ات واستخدام االختبارات اإلحصائية المالئمةإدخال وتحليل البيان
  

من المستخدمين ألنظمة المعلومات المحوسبة لديهم توجهات       % 74أظهرت الدراسة أن    
إيجابية حول تلك األنظمة وأن تلك التوجهات كانت متقاربة بين جميع األنظمـة التـي شـملتها        

لنظـام العـالج    % 71,4لنظام التـأمين الـصحي المحوسـب و         % 77,6الدراسة، فقد بلغت    
التخصصي أما بالنسبة لتوجهات مستخدمي األنظمة حسب عناصر التقييم فقـد كانـت أفـضل               

و من ثم   %) 81(وتليه آلية إدخال البيانات     %) 84(التوجهات هي الحاجة لوجود نظام محوسب       
% 77,5و التوجهات حول النظـام بـشكل عـام          %) 80(سهولة البحث واسترجاع المعلومات     

أمـا  % 73وسهولة واجهة المـستخدم     % 74ة ووضوح التقارير المستخرجة التي بلغت       وسهول
أما التوجهات حـول    % 71,5بالنسبة ألرائهم حول أداء المعدات المستخدمة في التشغيل فكانت          

وأخيراً كفـاءة  % 69,5وأما الدعم الفني للنظام فكان % 71التدريب على استخدام النظام فكانت    
كما أظهرت النتائج أيضاً أن توجهـات   . وكانت أقل النتائج  % 60دات فقد بلغت    الدعم الفني للمع  

من يحملون شهادات أكاديمية أفضل من غيرهم في كل عناصر التقييم وأن التوجـه اإليجـابي                
  . حول تلك األنظمة يقل بشكل عام مع تقدم العمر لمستخدمي تلك األنظمة بشكل مباشر

  
االهتمام بتطوير آلية الدعم الفني لكل مـن        : من أهمها لقد خرج الباحث بعدة توصيات و     

واألنظمة المحوسبة لجميع أنظمة المعلومات المحوسبة في وزارة الـصحة          ،  األجهزة والمعدات   
والعمل علـى تـوفير     ،  وبخاصة الجدد   ،  والعمل على تحديد االحتياجات التدريبية للمستخدمين       

مـشاركة مـستخدمي    والخبـرات وضـمان  ، ت  والمعدا،  المصادر لسد الحاجات من األجهزة      
  . األنظمة المحوسبة عند تطويرها
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 Arabic Studies ةالدراسات العربي 2.3

  

  ) 2007محارش، ( دراسة 2.3.1
 دراسة تطبيقية في    –تأثير تطوير أنظمة معلومات الموارد البشرية على فعالية العمل اإلداري           "

  "المنظمات الحكومية بمدينة جدة
  

ت هذه الدراسة إلى اكتشاف مسببات تدني جودة الخدمة العامة بالمنظمات الحكومية            هدف
والتعرف على سلبيات العمل اإلداري داخلها، ومعرفة مدى تطبيق نظـم معلومـات المـوارد               
البشرية، ومدى فعاليتها في تطوير العمل اإلداري داخلها، وتكونت عينة مجتمع الدراسة من عدد 

       المنظمـات الحكوميـة بمحافظـة جـدة والبـالغ عـددهم           من  اريين لخمس   من الموظفين اإلد  
  .موظف) 2377(

   
توصلت الدراسة إلى ضعف اهتمام إدارات المنظمات الحكومية بتنظيم معلومات الموارد     

 المتطورة التي   مكاناتنه لم يتم االستفادة من اإل     أوقد تكون مهمتها مهمشة داخلها، أي       ،  البشرية  
واسـتحداث  ،   وتغييـر     ، وفرها هذه النظم ألساليب العمل اإلدارية من حيث تطوير        يمكن أن ت  

كما توصلت إلى أن طـابع البيروقراطيـة يغلـب علـى         .أساليب جديدة لتطوير الخدمة المقدمة    
األساليب اإلدارية داخل المنظمات الحكومية أي أنها تعاني من االزدواجيـة والتـضارب فـي               

  .رية فيؤثر ذلك سلباً على معدالت االنجاز في هذه المنظمات الحكوميةإجراءاتها وأنظمتها اإلدا
 

ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة إيجاد شبكة معلوماتية موحدة تشمل كافـة المنظمـات              
الحكومية بحيث تحتوى على كافة الخدمات العامة بطريقة سهلة وميسرة للمستفيد فيكتفي فقـط              

،  حتى تقلل من إرهاق  المستفيدين مـن الخدمـة العامـة    اًبطلب المستندات الغير متوفرة مسبق    
وسرعة أفضل ، وضرورة إعادة هيكلة اإلجراءات ، ها بسهولة  قنجازها وتحقي إوتزيد من سرعة    

الختـصار  ، و نجاز كل خدمة عامة الختصار اإلجراءات الغير ضـرورية          والقوانين الالزمة إل  
 .رعة االنجاز والمستفيد لزيادة س، والجهد للموظف ، الوقت 
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   )2006،الشريف( دراسة 2.3.2
  "دور المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إدارة وتخطيط وتطوير التعليم" 
  

واستخداماتها في تطوير التعليم    ،  تعرض هذه الورقة رؤية لآلفاق المستقبلية للمعلومات        
تخاذ القـرار فـي     ودعم ا ،  وتوضح خبرات مكتسبة من التطبيق العملي لمشروعات المعلومات         

الدولة ،قطاع التعليم ، وحدة البناء      : ويشمل ذلك ثالث مستويات هي      ،  جمهورية مصر العربية    
  .  والنظم التي تفيد في هذا القطاع  ،الرئيس للتعليم ، وتسترشد الورقة بعدد من الحاالت

يـة و الـوزارة     وقد توصلت الدراسة إلى أن التعليم في كافة مستوياته الفصل ،المدرسة ،المدير           
المعلومات ووسائل دعم اتخاذ القرار لتطويره على كافة المستويات ، وذلك ال            مزيداً من   يتطلب  

وتعد نظم المعلومات ودعـم اتخـاذ       ،  يتم إال في وجود خطة متكاملة المعالم واضحة األهداف          
  :حدها وأحدثها ، وقد وضحت الدراسة ما يلي أالقرار 
   .أن المعلومات أساس للتنمية -
 .أن المعلومات هي الوسيلة الموضوعية لدعم اتخاذ القرار وهي حتمية إلدارة عصرية  -
 .أن اتخاذ القرار السليم والموضوعي هو أساس االستفادة من الموارد المتاحة  -
ونظم في دول العالم النامي     ،  ق كمنهاج   قحتأن المعلومات ودعم اتخاذ القرار يمكن أن ي        -

 لتحديد والدول العربية على وجه ا

  
وخاصـة المـوارد    ،  وتوصى الدراسة باإلسراع بالتنمية من خالل استخدام أفضل الموارد          

  .البشرية باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات 
  
   )2006السعودي، (دراسة  2.3.3

  "اثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي  "
   

ومات اإلدارية المحوسبة علـى أداء      للدراسة إلى التعرف على أثر نظم المع      هدفت هذه ا  
ين في مؤسسة الضمان االجتماعي ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وتطـوير اسـتبانه              لالعام

عضواً، وقد تم اسـتخدام     ) 369(لغرض جمع البيانات وتوزيعها على أفراد العينة البالغ عددهم          
لتحليل البيانات واستخدمت األساليب اإلحصائية      ) SPSS( االجتماعية   الرزمة اإلحصائية للعلوم  

الوصفية لمعرفة تصورات أفراد العينة ألبعاد نظم المعلومات واألداء الوظيفي، وتحليل االنحدار            
المتعدد الختبار صالحية نموذج الدراسة وأثر المتغيرات المستقلة على المتغير التـابع وتحليـل        

   .التباين األحادي
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وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن تصورات المبحوثين تجاه مستلزمات تـشغيل             
نظام المعلومات جاءت بدرجة مرتفعة ،إن تصورات المبحوثين تجاه األداء الـوظيفي جـاءت              
بدرجة متوسطة ، وجود أثر المستلزمات الرئيسية إلدارة وتشغيل نظام المعلومـات المحوسـب        

  في األداء الوظيفي ، وأظهرت الدراسة وجود فـروق        ) البشرية والتنظيمية المادية والبرمجية و  (
تغيرات م لل ىتصورات المبحوثين لمستلزمات تشغيل نظام المعلومات، تعز      ل داللة إحصائية    ذات

  ). الخبرة، والمستوى الوظيفي، الجنس، والعمر، المؤهل العلمي (الديمغرافية 
 

 اإلدارة العليا للمستخدمين من خـالل        دعم  زيادة :وقد أوصت الدراسة بتوصيات من أهمها       
تشجيعهم على استخدام النظام وتفهم احتياجاتهم المختلفة واستطالع أرائهم حول المشكالت التي            
تواجههم عند استخدام النظام حتى يتم التغلب عليها هذا باإلضافة لتزويد القسم المسئول عن نظام 

ي يستطيع القيام بواجباته علـى أكمـل وجـه، تـوفير            المعلومات بالمستلزمات الضرورية لك   
البرمجيات التي تلبي احتياجات مختلف المستخدمين والتي تـتالءم مـع األجهـزة والـشبكات               

لمستخدمين تتعلـق بتكنولوجيـا المعلومـات والبرمجيـات         لالمستخدمة في العمل، عقد دورات      
ألجهزة والبرمجيات المـستخدمة وعـدم   التشغيلية والتطبيقية لزيادة إدراك المستخدمين لقدرات ا 

  .التركيز على كيفية استخدامها فقط
  
  ) 2005،البشابشة(دراسة  2.3.4

أثر جودة نظم المعلومات اإلدارية في رفع مستوى األداء الوظيفي في مؤسسة الـضمان              دور  "
  "االجتماعي األردني 

  
داريـة فـي مؤسـسة    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع جودة نظم المعلومـات اإل   

الضمان االجتماعي ومستوى األداء الوظيفي ، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير اسـتبانة              
فقرة لقياس متغيرات الدراسة ، وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة المكونة            ) 28(مكونة من   

  .اإلحصائي  في التحليل SPSSموظفاً ، وتم االعتماد على الحزمة اإلحصائية ) 300(من 
  

وجود أثر هام لجودة نظم المعلومات اإلدارية في رفـع          : وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها    
وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بين نظم المعلومـات بأبعادهـا            . مستوى األداء الوظيفي    

ى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات المبحـوثين تعـز          . المختلفة واألداء الوظيفي    
  ) .للعمر،المؤهل العلمي،المستوى الوظيفي(
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. وقد أوصت الدراسة بضرورة مواكبة التطورات النكنولوجية في مجال نظـم المعلومـات         
استخدام األجهزة الحديثة والبرمجيات المتطورة ،ضرورة تأهيل وتدريب العاملين في مجال نظم            

 وأثرها في تحـسين األداء الـوظيفي        توعية العاملين بأهمية جودة نظم المعلومات     . المعلومات  
  .ضرورة مشاركة العاملين في عملية تصميم نظم المعلومات وتطويرها .

  
  ) 2005المحاسنة، ( دراسة 2.3.5

  "أثر كفاءة نظم المعلومات اإلدارية على فاعلية اتخاذ القرارات في دائرة الجمارك األردنية" 
  

المعلومات اإلدارية علـى فاعليـة اتخـاذ        هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر كفاءة نظم         
 موظفاً  250وُأجريت الدراسة على عينة عشوائية عددها        ،القرارات في دائرة الجمارك األردنية    

  .من العاملين ضمن الفئة األولى والثانية المستخدمين لنظام المعلومات في دائرة الجمارك
   

مستخدمة في دائرة الجمارك ذات     وقد خلصت الدراسة إلى أن نظم المعلومات اإلدارية ال        
ثر هام  أجودة وكفاءة مرتفعة ، وكذلك فاعلية عملية اتخاذ القرار جيدة ، وأثبتت الدراسة وجود               

مستلزمات مادية وماليـة وفنيـة وبـشرية        : بكافة عناصرها   ( لكفاءة نظم المعلومات اإلدارية     
تحديد المشكلة ، تطوير البدائل ، تقييم       : التي تتمثل في    (في فاعلية عملية اتخاذ القرار      ) وإدارية  

  ) .البدائل، تنفيذ البدائل ، الرقابة والمتابعة
  

 الفعالة بين العاملين علـى هـذه البـرامج          ةوقد أوصى الباحث بخلق جو من المشارك      
  .والمستخدمين لها من أجل تطويرها ومتابعتها 

  
  )2005علي، ( دراسة 2.3.6

  "ة الحكومية في المدينة العربية في ظل الثورة الرقميةر المعلومات على اإلداتأثير نظم"
  

 جهـزة أل ا  نظم المعلومـات علـي      استخدام وتطبيق  ريأثت  مدى يهدف البحث إلى دراسة   
جهزة مـن خـالل     األوكذلك رصد الوضع الراهن لتلك       ،المدينة العربية  في   إلدارية الحكومية ا

لتي تحول دون استخدام نظـم المعلومـات        إبراز أهم المشكالت التي تواجهها، وأهم المعوقات ا       
  ،بالشكل األمثل 
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 أحد الموارد اإلستراتيجية في أي جهاز إداري، حيث وقد توصل البحث إلى أن المعلومات
ال يمكن أداء العديد من العمليات األساسية أو اتخاذ أي قرار بدون االعتماد على المعلومات، كما 

 للحصول على ميزة  يمكن استغالله استراتيجياًاستثماراًتعد المعلومات في األجهزة اإلدارية 
ه وعلى ذلك أصبحت األجهزة اإلدارية تنظر إلى نظم المعلومات كمجال يمكن من خالل. تنافسية

وال شك أنه من الضروري إدراك التأثير الهائل للتطورات خلق الفرص أو إضافة قيمة لديها ،
 على األجهزة اإلدارية الحكومية العربية، وانعكاس ذلك المتالحقة في تكنولوجيا ونظم المعلومات
فسوف تتغير الكثير من أساليب تأدية تلك األجهزة . على األنشطة الحضرية بالمدينة العربية

ألعمالها، ومن وسائل تحقيق تلك األجهزة ألهدافها، وسوف يصاحب ذلك تغيير الكثير من 
ماً في ظل تكنولوجيا ونظم المعلومات أن تعيد لقد أصبح لزا. المعتقدات التنظيمية السائدة

األجهزة اإلدارية الحكومية في معظم المدن العربية اكتشاف نفسها، وتراجع تقييم خدماتها، 
وسوف يتوقف نجاح . والتركيز على طالب الخدمة، والهيكلية التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا

بيعة التغير واستباق التكنولوجيا واستخدامها تلك األجهزة على نحو أكثر من ذي قبل على فهم ط
  .على نحو يوظف مزاياها

   
إن بناء نظم للمعلومات في األجهزة اإلدارية الحكومية بالمدن العربية أصـبح ضـرورة              
ملحة ال بد منها، حيث أصبحت مصدراً جديداً لقوة تلك األجهزة اإلدارية يساهم في تحسين كفاءة 

 يجب على األجهزة اإلدارية الحكومية في المدن العربيـة أن تقـوم             وعلى ذلك . وفاعلية األداء 
برسم سياسات واستراتيجيات لتطوير موارد المعلومات لديها وتحفيز عملية االنتفاع من أنظمـة             
المعلومات، بهدف تطوير وتنمية تلك األجهزة بما يتماشى وينسجم مع التطورات الحادثة، وذلك             

وسوف يؤدي الفشل في الشروع فـي الوقـت         . الخدمات الحكومية لتحقيق نمو أكثر فاعلية في      
المناسب بنشاط فعال في هذا المجال إلى عواقب جدية تتصل بقدرة األجهزة اإلدارية الحكوميـة               

  .على توفير الدعم الفعال للتنمية العمرانية واالقتصادية واالجتماعية في المدينة العربية
  

  ) 2004، فتح الرحمن( دراسة 2.3.7
  "اإلداري األداء تحسين في وأثرها اإلداريةنظم المعلومات " 
  

السودانية، ومعرفـة   تختص هذه الدراسة بالتوثيق المعرفي لمجال المعلومات بالمنشآت
والمـشكلة التـي   . المعضلة أسباب تخلف هذا المجال، وبالتالي المساهمة في إيجاد الحلول لتلك

 في تحسين األداء    لمعلومات اإلدارية المنشآت الحكومية   تناولتها الدراسة هي مدى مساعدة نظم ا      
  . اإلداري
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  إدارة خاصة بنظم المعلومات اإلدارية في مؤسسات القطاعومن أهم نتائج الدراسة،توفر

مثل هذه اإلدارات ولكن ليس بالصورة المطلوبة  العام ، ونجد أن الوزارات الحكومية تتوافر فيها
 القطاع العـام  بينمة ن ، أي أنها تعمل بالمساهوآخر فيها أفرادمقارنة بمؤسسة حكومية يساهم 

مؤسسات القطاع العام أجهزة حاسوب كافية لتلبية احتياجات المديرين  تتوافر في. والخاص معاً 
من خالل عمل تلك األجهزة بنظم المعلومـات اإلداريـة وهـى مـستغلة      من المعلومات وذلك

ونجد بالوزارات . اللها في برنامج التدريب الخاص بها من خالل استغ بالصورة الصحيحة وذلك
ن إبوجود نقص فيها وبالعدد الكافي بل يمكن القول الحاسوب غير متوافرة  الحكومية أن أجهزة

 هنالك زيـادة فـي  . ا أنعكس على عنصر التدريب فيها ألغراض الطباعة فقط مم وجدت فهي
واقتناعهم  م الحاسوب ومجال نظم المعلوماتالتدريب في المؤسسات الحكومية في مجال استخدا

نجدها تعـاني   بأهمية وضرورة هذا التدريب على عكس مثيالتها من الوزارات الحكومية حيث
أنظمة معلومات متكاملة   د  وجو.  على الرغم من اقتناعهم بأهميته       عنصر التدريب بها  من نقص   

   . في المؤسسات الحكومية مع عدم وجودها بالوزارات الحكومية
  

نظام معلومات إداري بـالوزارات   ضرورة إنشاء وتصميم: ومن أهم توصيات الدراسة 
قيام ال علىفي الوقت المناسب ويساعد  الحكومية يقوم بتوفير احتياجات المديرين من المعلومات

توفر أجهزة حاسوب كافيه تساعد فـي   : وهذا يتطلب اآلتي. العمليات اإلدارية على أكمل وجهب
بجانب تدريب العاملين وخاصة بإدارة النظـام   االهتمام. حتياجات النظام من المعلومات تلبية ا

ومواكبة كل ما هو جديد ، وذلك عبر برامج التـدريب            حيث يعتبر األساس لالنطالق والتطور    
  .توفر الكوادر المؤهلة من ذوى الخبرة والمعرفة بالنظام ضرورةو .داخل وخارج الوزارة

  
  )2004لفوزان، ا( دراسة 2.3.8

  " نظم المعلومات الحديثة وأثرها على أداء العاملين "
  

 إلى التعرف على أثر نظم المعلومات على أداء العاملين فـي مـصلحة              ةهدفت الدراس 
الجمارك في الرياض، وكذلك التعرف على المعوقات المؤثرة على استخدام أنظمة المعلومـات             

المنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمد على االستبانة كأداة        وقد استخدم الباحث    . الحديثة بالمصلحة 
 موظفاً من العـاملين فـي إدارة نظـم          211 ، وكانت العينة عشوائية منتظمة وعددها        للدراسة

  .المعلومات اإلدارية بمصلحة الجمارك
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وجود مميزات عديدة الستخدام نظم المعلومات الحديثـة فـي           :ومن أهم نتائج الدراسة   
وجود معوقات إدارية . ن األداء، تقليل تكاليف التشغيل ة الجمارك منها الدقة، تحسي مصلحأعمال

عدم المرونة اإلدارية، قلة كفاية وخبـرة       : ومالية تواجه استخدام نظم المعلومات الحديثة، منها        
وجود معوقات تشغيلية وفنية تساهم في صـعوبة        بالمصلحة لنظم المعلومات الحديثة ،      العاملين  
لتطـورات  ألنظمة المستخدمة وعدم مواكبتهـا ل      عيوب ا  :ام نظم المعلومات الحديثة أهمها    استخد

  .السريعة في مجال الحاسب، وكثرة أعطال األجهزة
كبر للتدريب ، العمل علـى معالجـة        أوقد أوصت الدراسة بأهمية أن يكون هناك دور         

اسـتخدام الـنظم    . نظم الحديثـة     ال ملمعوقات اإلدارية والمالية التي تواجه العاملين في استخدا       ا
  .الحديثة في تقييم وتقويم األداء للعاملين 

  
   )2000الشواف،الزلزلة،(  دراسة 2.3.9

تأثير وظائف نظم المعلومات التكنولوجية في ممارسات اإلدارتين العليا و الوسطى بالمنظمة            " 
  "دراسة مطبقة على المنظمات الكويتية

 

دى مساهمة وظائف نظم المعلومات في تطـوير كفـاءة          تهدف هذه الدراسة إلى قياس م     
ممارسات اإلدارتين العليا و الوسطى و فعاليتها في المنظمات الحكوميـة الكويتيـة بأنواعهـا               

 جهة حكومية توجد لديها وحـدات نظـم         27، وُأجريت الدراسة على عينة مكونة من        المختلفة  
مـن  % 69، وكان حجم العينة بما يعادل       معلومات تحت مسميات مختلفة في هياكلها التنظيمية        

 .مجتمع الدراسة األصلي 
  

 و توصلت الدراسة إلى أن البنية األساسية لوسائل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة حالياً           
 في نسبة كبيرة من المنظمات الحكومية الكويتية ، كما و أن هناك درجـة       في العمل متقدمة تقنياً   

اسة التي يمكـن اسـتخدامها       المختلفة للجهات المشاركة في الدر     من التوافق بين وجهات النظر    
 األداء  ة ما وبدرجات متفاوتة في تحسين كفاء      ن خدمات وظائف المعلومات تؤثر نوعاً     أكمؤشر ب 

  .الكلي للعمل و فعالية في المنظمة الحكومية الكويتية 
 

الباحثان بـإجراء   و لحداثة هذا الموضوع و ألهميته في أدبيات اإلدارة العربية يوصي            
وخاصـة بيئـة األعمـال الكويتيـة و         سلسلة من الدراسات المستقبلية في حقل نظم المعلومات       

 التي توفرها تكنولوجيا المعلومات الحديثة للعمل  ،         اإلمكاناتاالستفادة القصوى من الطاقات و      
 فعاليتهـا فـي     والعمل على تحديد العوامل التي تؤثر على كفاءة أداء وظائف نظم المعلومات و            

العمل ، و تشخيص الواقع الحالي لظاهرة استخدام الكمبيوتر من قبل المستفيد نفسه فـي أدائـه                 
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ألعماله المعتمدة على الكمبيوتر و تحديد الفوائد و المخاطر المترتبة على انتشار هذه الظـاهرة               
  .على بيئة اإلدارة الكويتية 

  
  )2002االعرجي ، عالونة،( دراسة 2.3.10

  "قع وآثار استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة في مركز وزارة التربية والتعليم األردنية وا"
  

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم أنظمة المعلومات المحوسبة المـستخدمة فـي              
معرفة مصادر ودرجة المعرفة بهذه الـنظم واهـم         و في األردن ،     ممركز وزارة التربية والتعلي   

ها ، وأثرها على مجاالت األعمال اإلدارية والمكتبية والمالية ، والمشاكل التي            مجاالت استخدام 
تعترض استخدام هذه النظم ، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث تكونت عينة البحث من 

 في أدائهم لعملهم على استخدام أنظمـة        ن من الموظفين العاملين في دوائر وأقسام يعتمدو       200
  .لمحوسبة المعلومات ا
  

وقد توصلت الدراسة إلى أن أنظمة أتمتة المكاتب هي األكثـر اسـتخداماً يليهـا نظـم           
كما أثبتت  .خيراً نظم المعلومات اإلدارية   أالمعلومات الوظيفية ثم نظم معلومات الموارد البشرية و       

ة ود نقص في مجال التدريب واإلمكانات المادية وكذلك نقص في الكـوادر البـشري             جالدراسة و 
الالزمة الستخدام النظم ، وكذلك وجود ضعف في البيئة اإلدارية والتنظيميـة ، وقلـة اهتمـام                 

  .اإلدارة 
صت الدراسة بعقد المزيد من الدورات التدريبية للعـاملين فـي مجـال أنظمـة               ووقد أ 

 زيـادة وعـي     .وخاصة نظم المعلومات اإلدارية ونظم دعم القرارات        ،  المعلومات المحوسبة   
 إلى  DSS إدخال نظم المعلومات اإلدارية و     .ت اإلدارية بدور أنظمة المعلومات المحوسبة       القيادا

 ، العمل على تـوفير أجهـزة        MISمركز الوزارة ، العمل على تعيين متخصصين في مجال          
 شـبكة   نوربط أجهزة المركز ضم   ،  وتحديث األجهزة الموجودة    ،  حاسوب حديثة المواصفات    
  .شبكة االنترنت العالمية اتصاالت وكذلك ربطها مع 

  
  )2001إسماعيل ، ( دراسة 2.3.11

  "تقييم نظم المعلومات اإلدارية المرتبطة بالحاسب االلى في وحدات القطاع الحكومي "
  

تهدف الدراسة إلى تشخيص الوضع الراهن لنظم المعلومات اإلدارية المرتبطة بالحاسب           
جم وطبيعة المشكالت والعوائق التي تحـد       اآللي في القطاع الحكومي في مصر للوقوف على ح        
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 التحليلي حيـث    ستخدم المنهج الوصفي  ُأوقد  . من فعالية هذه النظم واقتراح الحلول المناسبة لها         
 مـن العـاملين فـي اإلدارة العليـا          فرداً 130 المعدة على عينة مكونة من       تم توزيع االستبانه  

  .والوسطى في القطاع الحكومي 
إلى وجود قصور في المقومات المادية لنظم المعلومات اإلداريـة          وقد توصلت الدراسة    

 البيئة التنظيمية .المرتبطة بالحاسب اآللي ، ضعف السياسات المتعلقة بتنفيذ برامج تدريبية فعالة 
ال تشجع على استمرار النظم القائمة بفعالية مرضية ، في حين أن هناك اتجاهات ايجابية لـدى                 

  .الحكومية نحو استخدام نظم المعلومات اإلدارية المدراء في المنظمات 
  

وقد أوصت الدراسة بتحديث أجهزة الحاسب الموجودة بوحـدات القطـاع الحكـومي ،          
وتوفير البرامج الجاهزة والتطبيقات المتنوعة الحديثة ، كما أوصت بضرورة توفير اإلمكانـات             

 التركيز على وجود    . MISالستخدام    المادية والبشرية الالزمة لعملية صيانة األجهزة الالزمة        
 تـوفير الـدعم   . مع ربط ذلك بأساليب الحفـز المالئمـة    MISبرامج تدريبية فعالة في مجال      

  .المعنوي والمادي لتصميم وتطوير أجهزة نظم المعلومات اإلدارية 
  

   )1996الفرحان ،الطراونة،( دراسة 2.3.12
يب على إنتاجيـة مؤسـسات القطـاعين العـام          أثر التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والتدر    " 

  " دراسة تحليلية مقارنة-في األردن والخاص
 

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى اهتمام مؤسسات القطاعين العام والخاص في األردن             
ثر ذلك على إنتاجية هذه المؤسسات  ، وقياس مدى أبالتكنولوجيا ،والبحث والتطوير، والتدريب و

وقد بينت نتائج الدراسة قلة اهتمام مؤسـسات القطـاعين          ،  ر باختالف القطاع    اختالف ذلك األث  
   .بكافة الجوانب باستثناء اهتمام القطاع الخاص بالتكنولوجيا 

  
وجود عالقة موجبة بين هـذه الجوانـب واإلنتاجيـة فـي            : وقد توصلت الدراسة إلى     

قة بين التكنولوجيـا والبحـث       تبين اختالف درجة العال    ا، كم  العام والخاص  مؤسسات القطاعين 
واإلنتاجية من جهة أخرى باختالف القطاع وعدم اختالف تلك العالقة فـي   ،  والتطوير من جهة    

  . مجال التدريب 
ع ضرورة وضع معايير لقياس إنتاجية وأداء المؤسسات خاصة في القطـا          وقد أوصت الدراسة ب   

وضع السبل الكفيلة   ،  نتاجية المؤسسات   تحديد كافة الجوانب التي يمكن أن تسهم في رفع إ         .العام  
  .بتأمينها بالمستويات التي تمكنها من تحقيق األهداف المتمثلة برفع اإلنتاجية وتحسين األداء 
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  International Studies    الدراسات األجنبية2.4
  

  Others,2009) ( González&دراسة  2.4.1
" A framework for developing optimization-based decision support 
systems" 
 

ن تحقيق األفضلية في حل المشاكل واتخاذ القرارات باالعتماد على نظم دعم القرارات من إ   
 للتطوير وتحقيق اًتقدم هذه الدراسة إطار.  DSSأهم أهداف تصنيفات نظم دعم القرارات 

 Sigmaاألفضلية باستخدام نظام مساندة القرار وقد اعتمدت الدراسة على نظام مولد يدعى 
ء حلول مثالية باستخدام نظم مساندة القرارات وتعمل من خالل االنترنت إضافة حيث يقوم ببنا

إلى استخدام متخذي القرار لهذا النظام للحصول على أفضل أداء خاصة في مرحلة تحليل 
 معقدة عند عدم مساندة قرارات  ، ويقوم هذا النظام بتقديم إطار لبناء نظم لوصياغة المشاك

             دة عن المشكلة وهنا يستخدم لتحسين الوظائف المتوفرة وجود معرفة كافية ومحد
:  يوجد تطبيقان كمثال على مختلف المجاالت هما.في مرحلتي التصميم والتحليل

SiGMAPhubو SiGMAProt هذان التطبيقان يتضمنان قدرات تحليلية إضافية وإمكانية ، 
  .مقارنة المشاكل 

 

 مع أي نوع من أنواع المشاكل ، سهل االستخدام ، يقلل الوقت ، هذا النظام يستطيع العمل     
   .DSSيمكن من خالله وضع حلول مثالية لمشاكل معقدة باستخدام 

  
  Chan ) (2009, دراسة 2.4.2

"The roles of user motivation to perform a task and decision support 
system (DSS) effectiveness and efficiency in DSS use " 

 

الهدف من هذه الدراسة الحصول على مقاييس فعلية لقياس نظم دعم القرارات باستخدام 
 ، وكذلك معرفة الدوافع التي تجعل 2006 بيرتن جونزثالث عناصر تم اقتراحها من قبل 

 مهامهم ، واختبار كيفية التفاعل مع خصائص نظم مساندة القرارات المتمثلة نالمستخدمين يؤدو
وكما هو متوقع تم التوصل إلى   . DSSاعلية للحصول على أفضل استخدام ل في الكفاءة والف

أن األفراد الذين استخدموا نظم مساندة قرارات أكثر فاعلية ألداء مهامهم التي تم تحفيزهم من 
ختلف ت بكثافة ، بينما لم DSSقبل على استخدامها قد أدوا مهامهم على أكمل وجه واستخدموا 

  . في أداء األفراد لمهامهم بالزيادة أو النقصان بسبب عدم تحفيزهم DSSفاعلية استخدام 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V03-4SGKB9T-H&_user=6876241&_coverDate=04%2F30%2F2009&_alid=913066489&_rdoc=21&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5635&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=42a4c03ddb790cf364c0509bf3be078e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V03-4SGKB9T-H&_user=6876241&_coverDate=04%2F30%2F2009&_alid=913066489&_rdoc=21&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5635&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=42a4c03ddb790cf364c0509bf3be078e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TK7X8D-2&_user=6876241&_coverDate=01%2F31%2F2009&_alid=913066489&_rdoc=50&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5979&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=60bb2a9e78fefdcc0b31350b3e3f99c1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TK7X8D-2&_user=6876241&_coverDate=01%2F31%2F2009&_alid=913066489&_rdoc=50&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5979&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=60bb2a9e78fefdcc0b31350b3e3f99c1
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ـ   أيضاً إلى  أوقد توصلت الدراسة          DSSن مـن مقـاييس   ينه يوجد داللة مختلفـة بـين اثن
نه ال يوجد داللة مختلفة بالنسبة للمقيـاس الثالـث وهـو            أالمستخدمة هما الوقت والخطوات، و    

 أظهرت النتائج أن اسـتخدام    وأخيراً .كبر  أ بتحفيز   DSSتخدموا   الذين اس  دفرابين األ االستخدام  
DSS        تزايد بشكل ملموس والفائدة من استخدام DSS     ، تؤيـد   ذه النَتـاِئجِ  ن ه  فإ لذا كانت عالية 

 البحث االستخدام الفعلي لنظم دعم القرارات أهمية وفاعلية في  السابقنتائج.  
  

   Others,2008) ( Lee&دراسة  2.4.3
"The effect of decision support system expertise on system use 
behavior and performance " 

 

 على أداء وسلوك مـستخدم   DSS في السابقةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة اثر الخبرة
 21جريت لمراقبة األداء بين مجموعتين من صناع القرار عددهم النظام ، وهي دراسة تجريبية ُأ

 سنة ويقضون وقت على     7.5الكمبيوتر منذ فترة متوسطها     ن  طالب خريج إدارة أعمال يستخدمو    
سبوعياً  ، وقد كانت مدة التجربة أسبوعين علـى          أ ساعة   16قدر في المتوسط    جهاز الحاسوب ي  

 طول فترة التجربـة والمجموعـة       DSS جلسات ، حيث استخدمت إحدى المجموعتين        6مدار  
  .األخرى استخدمته فقط في آخر جلسة 

  
  كانوا أكثرDSSوقد توصلت الدراسة إلى أن األفراد الذين كان لديهم خبرة في استخدام    

 تؤدي إلى اتخـاذ القـرار       DSSتركيزاً وكفاءة في التخطيط لحل المشاكل ، وكذلك الخبرة في           
نه لم يكن هناك اختالف في األداء النهـائي بـين المبتـدئين             أإال  .المناسب من بين عدة بدائل      

  .والخبراء إنما االختالف كان في الطريقة واإلجراءات والوقت المستغرق في حل المشاكل 
  

ن التجربة كانت غير كافية ويجب إعادتها وتوسيعها لكي تعطـى   أصت الدراسة ب  وقد أو 
  .نتائج أفضل
  
  Djamasbi& Loiacono) (2008, دراسة 2.4.4

" Do men and women use feedback provided by their Decision Support 
Systems (DSS) differently" 
  

ثر الجنس على استخدام األفراد لخبرتهم السابقة عن نظم أتهدف هذه الدراسة لدراسة 
عملية صنع القرارات لدى النساء . ن كان ذلك يؤثر على مزاجهم إمساندة القرارات ، و

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VD0-4SV6PG4-1&_user=6876241&_coverDate=09%2F30%2F2008&_alid=913057357&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5968&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=0619b17713fdc9ee785379c445c31907
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VD0-4SV6PG4-1&_user=6876241&_coverDate=09%2F30%2F2008&_alid=913057357&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5968&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=0619b17713fdc9ee785379c445c31907
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8S-4PYGVMJ-1&_user=6876241&_coverDate=03%2F31%2F2008&_alid=913066489&_rdoc=96&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5878&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=bede96b21425509baac7be1d8bbda44a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8S-4PYGVMJ-1&_user=6876241&_coverDate=03%2F31%2F2008&_alid=913066489&_rdoc=96&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5878&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=bede96b21425509baac7be1d8bbda44a
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 إن كان هناك والرجال أخضعت لتجربة للتحقق من استخدام نظم مساندة قرارات صادقة ومعرفة
وقد توافقت هذه الدراسة مع الدراسات النظرية في أن الخلفية .  السابقةسلبي لخلفيتهم تأثير

 لها تأثير مختلف بين النساء والرجال في دقة القرارات المتخذة ولها DSSالسابقة في استخدام 
  .  على مزاجهم تأثير أيضاً
  

ر  تزيد دقة القرارات لدى النساء أكثDSSوقد توصلت الدراسة إلى أن وجود خلفية عن 
منها لدى الرجال ، وان تأثير الخلفية السابقة يؤثر على مزاج النساء والرجال بدرجة كبيرة 

يجابية بعد إتمام المهام الموكلة إقل أن مزاج السيدات كان أولكن مختلفة ومتفاوتة فيما بينهم ، و
  .مهم لهن ، أما بالنسبة للرجال فلم يكن هناك أي تغيير في مزاجهم قبل أو بعد إتمام مها

يجابي يؤثر على سلوك لراجعة يتأثر بالجنس ، والمزاج اإلاالستخدام السلبي للتغذية اكما أن 
  .يادته وتنميته من خالل دعم المؤسسة الشخص في العمل ويمكن ز

  
   Arafat ) (2007,دراسة  2.4.5

" The roles of user motivation to perform a task and decision support 
system (DSS) effectiveness and efficiency in DSS use " 

  
هدفت الدراسة إلى تقييم المتطلبات اإلدارية نحو االستخدام األمثل لنظم دعم القـرارات             

وزارتـي التربيـة والتعلـيم      ( غزة من وجهة نظر المديرين       –في وزارات السلطة الفلسطينية     
حيـث تـم تقيـيم       من المدراء ،     150 من   ة، و كانت عينة الدراسة عشوائية مكون      ) والصحة  

     وهذه المحاور هـي   ،  ور للمساعدة في االستخدام األمثل لنظم دعم القرارات         المديرين لعدة محا  
مدى إدراك المديرين ألهمية نظم دعم  القرارات ، مدى الحاجة لتعزيز اإلدراك بأهمية نظـم                ( 

دعم القرارات بالمجاالت اإلدارية الرئيسية ، نظام الموارد البشرية ، الهيكل التنظيمي ، نظـام               
وقد توصل  ،  ) ليات الخاصة بالعمل ، نظام التحكم بالتغير ، مجال االنضباط وااللتزام          إدارة العم 

  :الباحث لعدة نتائج هي 
  

  .يوجد مستوى جيد من اإلدراك ألهمية نظم دعم القرارات  -
 .وجود حاجة لتحسين اإلدراك فيم يتعلق بالمجاالت اإلدارية محل الدراسة  -
سسات القطاع الحكومي بتسهيل استخدام نظـم دعـم    مة نظام الموارد البشرية في مؤ     ءمال -

 .القرارات 
 .مة الهيكل التنظيمي اإلداري بشكل مقبول بتسهيل استخدام نظم دعم القرارات ءمال -

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TK7X8D-2&_user=6876241&_coverDate=01%2F31%2F2009&_alid=913066489&_rdoc=50&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5979&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=60bb2a9e78fefdcc0b31350b3e3f99c1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TK7X8D-2&_user=6876241&_coverDate=01%2F31%2F2009&_alid=913066489&_rdoc=50&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5979&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=60bb2a9e78fefdcc0b31350b3e3f99c1
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مة نظام إدارة العمليات الخاصة بالعمل بشكل مقبول بتسهيل اسـتخدام نظـم دعـم               ءمال -
 .القرارات 

 .ل بتسهيل استخدام نظم دعم القرارات مة نظام السيطرة على التغير بشكل مقبومالء -
مة االنضباط في مؤسسات القطاع الحكومي بشكل مقبول بتسهيل استخدام نظم دعـم             مالء -

 .القرارات 
يوجد فروق في اتجاهات المديرين نحو تقييم المتطلبات اإلدارية نحو االستخدام األمثل لنظم             

  . يتعلق بالعمر والخبرة والمؤهل ادعم القرارات فيم
  
  Mavri &  ( Ioannou (2007, دراسة 2.4.6

"Performance-Net: A Decision Support System for Reconfiguring a 
Bank's Branch Network "  

 

،  تقيـيم    تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نظام دعم قرار يمكن إدارة البنك التجاري مـن               
 فـروع لمـصارف   10جريت الدراسة في اليونان على حيث أُ .وإعادة تشكيل شبكة فروعه     

ويستمد  حسابيةَ   اً يستعمُل نظام دعمِ القرار طرقَ      إدارات إقليمية ، حيث    4يونانية كبيرة تتبع    
، القيـود    اسـتراتيجياتها     الثابتـة،  ها وتكاليف العاملة   الداخلية للبنوك ن المعلومات   المعرفة م 

التي تقـع فيهـا     ة  لمنطقة الجغرافي ل فضال عن الخصائص الديموغرافية      المفروضة عليها ،  
نظام دعم القرار هذا يقدر أداء شبكة فروع البنك ويحدد العدد األفـضل مـن       . البنك  فروع  

عوائد البنك ، الطرق الحسابية تعتمـد علـى         لزيادة  الفروع وأقصى خدمات يمكن تقديمها      
 حلوال فعالة ،    أداء الشبكة يقدم  . مجة الخطية وتطبيقها يتم باستخدام برنامج اكسل        نماذج البر 

مـن  سهل االستخدام ويمكن الحصول على إجابات ممتازة من خـالل مجموعـة واسـعة               
  ." ؟ماذا لو"االستفسارات مثل اإلجابة على تساؤل 

  
الفروع أن تعمـل    نه من خالل النظام المقترح تستطيع شبكة        أوقد توصلت الدراسة إلى     

وفعالية ،  بكفاءة وفاعلية مع إمكانية توليد فروع أخرى ، كما يفيد النظام المقترح في زيادة أداء                
  .البنك في حالة تعرضه للتغيرات االقتصادية 

  
وتحـديث النظـام    ،  وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد طرق المساعدة في مراقبـة           

 .إلحصائية الحديثة لتطـوير البنـوك عبـر الـشبكة        استخدام المداخل ا   .المقترح طول الوقت    
 .االهتمام بتأثير المنافسة على إعادة ترتيب البنك 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VC4-4GR8N9P-1&_user=6876241&_coverDate=04%2F30%2F2007&_alid=913057357&_rdoc=4&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5944&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=434a665e0c85624b9f2e4beaf21b949a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VC4-4GR8N9P-1&_user=6876241&_coverDate=04%2F30%2F2007&_alid=913057357&_rdoc=4&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5944&_sort=d&_st=0&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=434a665e0c85624b9f2e4beaf21b949a
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   ) Djamasbi (2007, دراسة 2.4.7
" Does positive affect influence the effective usage of a Decision 
Support System?" 
 

يجابي على االستخدام الفعال لنظم مساندة      تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير المزاج اإل       
راسة على عينـة    القرارات ، وقد تم التحقق من ذلك من خالل تجربة مخبرية حيث أجريت الد             

، ) مساق اإلحصاء(ناثاً من طالب جامعيين في السنة الثالثة يدرسون اإلدارة  ذكوراً وإ49عددها 
وتم التأثير علـى مـزاج المجموعـة        ) ضابطة وتجريبية   (تم تقسيم العينة إلى مجموعتين      وقد  

   . والحوافزالتجريبية ايجابياً بمنحهم الهدايا والجوائز
  

 اً جهدنوتوصلت التجربة المخبرية إلى أن المزاج االيجابي لصانعي القرار يجعلهم يبذلو    
 أسـهل   DSS دقة ، ويكون تعلم واسـتعمال         ، وتكون قراراتهم أكثر    DSS في استخدام    اًعظيم

 لتكـون  DSSبالنسبة لهم ، كما يمكنهم من استخدام عدد كبير من النماذج المجهـزة بواسـطة         
   .قراراتهم وأحكامهم على المشاكل أكثر دقة

  
 توفير بيئـة    . مفيد وفعال    DSS باالنتباه إلى مزاج المستخدمين لبناء        :وقد أوصت الدراسة  
توفير مناخ  و إعطاء الحوافز ،     . DSSبة للحصول على استخدام أفضل ل       عمل جيدة ومناس  

  . DSS مشاركة األفراد في بناء نماذج .تنظيمي جيد 
  
  Others,2005) ( Elbaltagi&دراسة  2.4.8

" Evaluating the Factors Affecting DSS Usage by Senior Managers in 
Local Authorities in Egypt"  

  
البلـدان    واستخدام نظم المعلومات فـي     تبني في   المؤثرةالعوامل  أن  دراسة  لتبين هذه ا  

ونهج ،  والهيكل االجتماعي   ،   الثقافة في ات االختالف أنحيث  ،مجاالت  أهم ال حد  أ يهاألقل تقدماً   
علـى تكنولوجيـا    الغـرب   تـأثير     المستمدة مـن    على الفوائد  هامة اًاألعمال قد يكون لها آثار    

ستخدام نظام دعم اتخـاذ القـرارات        ا الدراسةتبحث هذه    . نهج اإلدارة هيم و  ، المفا  المعلومات
الدراسة أجريت علـى    ) .TAM ( تكنولوجيانموذج قبول ال  لسلطات المحلية المصرية باستخدام     ل

  .حـول اسـتخدام المـدراء التنفيـذيين لـنظم مـساندة القـرارات                مـصر    في محافظة   27
النامية دون طبق على نظام محدد داخل بلد من البلدان      ي نأ يمكن   النموذج أن النتائج   وقد أظهرت 

:  هي   حدد تسعة متغيرات خارجية   ي )TAM(  نموذج قبول التكنولوجيا     .الحاجة إلي تطوير البلد   

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8S-4M4KJYV-1&_user=6876241&_coverDate=08%2F31%2F2007&_alid=913066489&_rdoc=121&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5878&_st=0&_docanchor=&view=c&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=1b56d5141c3d9275fb9d507e7a7d75c6
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8S-4M4KJYV-1&_user=6876241&_coverDate=08%2F31%2F2007&_alid=913066489&_rdoc=121&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5878&_st=0&_docanchor=&view=c&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=1b56d5141c3d9275fb9d507e7a7d75c6
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، نظم مساندة القـرارات    ، خصائص    البيئية، والخصائص   الثقافية الخصائص    المهمة، خصائص
 وخـصائص   العليا ،والخـصائص التنظيميـة    ارة  اإلدوالدعم الداخلي ،الدعم الخارجي ، ودعم       

 ،  DSSعلى استخدام    كبير    تأثير ما له التنظيميةالخصائص   العليا و  اإلدارةدعم  .  القرار يصانع
  . لها تأثير سلبي على استخدام نظم مساندة القـرارات        همة  المخصائص  البيئية و لخصائص  بينما ا 

 كبيـر مـن     يكون لدى صانعي القرار قـدر      أن يتطلب   لنظم مساندة القرارات  االستخدام الناجح   
 للحكومـة   التنظيمـي ومع ذلك ، فان الهيكل      .  عملية صنع القرار   في والمقدرة الذاتية االستقالل  

واإلدارة العليا  ،   اإلجراءات عند تنفيذ أمر معين       سلسلة طويلة من  حيث توجد   المصرية هرمي ،    
ن إف ،    التي تم إجراؤها خالل الدراسة     بالتلمقابناء على ا  .  على اتخاذ القرارات   فقط هي القادرة  

وجود فائدة ملموسة لنظم مساندة القرارات في تقليل الخصائص  إلى تشير النتائج الكمية للدراسة 
 ، والقيـادة  المقدرة الذاتيـة التخـاذ القـرارات       : وضعف في كل من      يوجد نقص  كما. البيئية  

أخـذ العوامـل     أهميـة  الدراسة تبين .زية   المرك ت ومتطلبات قليلة لصناعة القرارا    والسيطرة
على وجه الخصوص ، الكثير     و. تكنولوجيا المعلومات عالمياً  في االعتبار عند دراسة     الخارجية  

ـ     القرار   يمن جوانب الثقافة ، بما فيها المعلومات األساسية وخصائص صانع          ؤثر حيث أنهـا ت
   .فهم نظم دعم اإلدارة على  قوياًتأثيراً

  
  Youssef ) (2001, دراسة 2.4.9

"Adecision Support System for Economic Forecasts Based on an 
Object Oriented Approach "  

  
القتـصادية  اهذه الدراسة تقدم نظم مساندة القرارات التي توظف بعـض المؤشـرات             

لى آلية  المقترحة لتقديم تنبؤات اقتصادية خاصة بالبلد المعطى ، تم اختيار المؤشرات بناء ع            
النظام يستطيع أن   المعرفة في نظم مساندة القرارات ،        والمتغيرات إلعادة تقديم      ، المعامالت

يلخص المعرفة ويستخدمها لصناعة قرارات ، حيث أن المصدر األساسي للمعرفة في هـذا              
وخبرات في االقتصاد باإلضافة إلى مصادر أخرى ، ، النظام كانت من خالل تقارير مختلفة 

افة إلى ذلك فان النظام المقترح يستطيع تأسيس عالقات بـين المجـاالت المختلفـة               باإلض
  .للمعرفة لتوليد توقعات تتعلق بمجاالت أخرى 

  
 للدولة عندما يكـون األداء      اًي أوتوماتيك اًوقد توصلت هذه الدراسة لبناء نظام يقدم تحذير       

شارات تحذير فهو يعطي توقعات عند االقتصادي ليس كما تريد ، فالنظام ال يقدم حالً بل يرسل إ
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التغير في بعض المؤشرات االقتصادية عند وجود مشكلة تواجه اقتصاد البلد ، حيث تـم أخـذ                 
  .االقتصاد المصري كدراسة حالة 

 مدخل مبني على توجيه الهدف بدالً من استخدام قاعدة بيانات عالئقية         ىاعتمد البحث عل  
جال إلضافة ميزات إضافية للنظام غير موجودة في قواعـد          تقليدية ، حيث يتيح هذا المدخل الم      

  .البيانات العالئقية ، فهو يستطيع ترتيب المعرفة بشكل مفيد لصنع القرارات 
  

  Gachet )  (2001,دراسة 2.4.10
"A Framework for Developing Distributed Cooperative Decision 
Support Systems - Inception Phase" 

  
نظـم مـساندة القـرارات للتوزيـع         تصف هذه الدراسة المرحلة األولية لعملية تطوير      

التعاوني ، فهي تحلل أسباب عدم االستخدام الواسع لنظم مساندة القرارات ، وتقـدم اقتراحـات      
لكترونية في   من التوزيعات الحديثة للحاسبات اإل     لتحسين هذا الوضع فهي تبين أن الجزء األكبر       

في الجزء األول تعطي الدراسـة     .د من القضايا الحالية   يالهندسة المعمارية يستطيع أن يحل العد     
نظرة عن نظم دعم القرارات بشكل عام وعن دورها في الهندسة المعمارية بشكل خاص ، أما                

يمكن تالفيها نتيجـة اسـتخدام نظـم مـساندة          في الجزء الثاني فتغطي الدراسة المشاكل التي        
 العوامل التكنولوجيـة    العوامل البشرية ، العوامل المفاهيمية ،     : القرارات والتي تتعلق بكل من      

  ) .التقنية(
  
حيث تقترح الدراسة لحل مشاكل العوامل البشرية عمل برامج تفاعلية مصممة للتعريف  

وتقديم التـدريب   ،  نترنت للتعريف بهذه النظم     ة اإل  القرارات ، كذلك استخدام شبك     بنظم مساندة 
أما بالنسبة للمشاكل التي تتعلق بالعوامـل المفاهيميـة         .الالزم للعوامل البشرية في هذا المجال       

فيمكن حلها عن طريق بناء إطار لتطوير نظم مساندة القرارات يتم فيه طرح كثير من األفكار                
مفاهيم ، وإعداد برامج مصممة خصيصاً لتحسين سرعة        لمعالجة مشاكل المدراء التي تتعلق بال     

وخاصة ،  وأخيراً لحل المشاكل التقنية يوصي الباحث باستخدام لغات البرمجة الحديثة            .األداء  
لغة جافا حيث أنها تقدم المكتبات الواسعة  من بيانات ورسوم إضافة إلي سهولة اسـتخدامها ،                 

التواصل بين المستخدمين مع وجود قواعـد بيانـات         وكذلك استخدام الشبكات المحلية لسهولة      
  . مساندة لجميع هذه العمليات 

  
  

http://www.gachet.net/alexandre/pdf/IS2001.pdf
http://www.gachet.net/alexandre/pdf/IS2001.pdf
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  Others,2000) ( Lu&دراسة  2.4.11
" Developing a Knowledge-based Multi-Objective Decision Support 
System " 
 
على الرغم من التطور الواسع لتطبيقات طرق نظم مساندة القرارات متعددة األهـداف             

تكنولوجيا المعرفة والخبرات الالزمة لتقديم الطريقة األكثر مالئمة ،         .نه يوجد ضعف األهداف   إ،ف
توجيه الذكي ضمن طرق نظم مـساندة القـرارات         الحيث توضح هذه الدراسة إمكانية تضمين       

المعتمـدة   المعرفةتصميم  ل توجيهات محددة    إلطار العريضةالخطوط  وضع  ، و متعددة األهداف   
ـ  اإلطـار هذا  . مناسبةنظم مساندة القرارات متعددة األهداف ال     يه الختيار طريقة    التوجعلى   تم ي

 وتخطيطي سهل االستخدام يعتمد على نظـم مـساندة القـرارات متعـددة               ، تطبيقه بشكل ذكي  
النموذج السابق مع قاعدة بيانات ومنهجية محددة ، ونظم معرفة ستساعد أي متخـذ              .  األهداف

  .) نظم مساندة القرارات متعددة األهداف  (ريقة لحل مشاكلقرار الختيار أفضل ط

  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية 
  

  . أهداف متعددةإطارفي يمكن أن يتم  ية للمشاكل الخطاألمثل اتخاذ القرار  إن-
الخبرة الفنية وتـسهيل    الشحيحة   تستخدم لمساعدة المستخدمين في المناطق       أن  يمكن للمعرفة  - 

  . نظام صنع القرارلل وحدات مرنة تشغي
 على حد سـواء فـي       والتجريبيةلعملية  المشاكل ا  مع مجموعة من     األولى تم اختبار النموذج     -

  . مجال البيئة
  . المشاكلمجموعة من  توسيع نطاق النظام لمعالجة وحل البحثية األنشطةشملت  -
  

   Kamel ) (1998, دراسة 2.4.12
" Decision Support Systems and Strategic Public Sector Decision 
Making in Egypt "  

  
في صنع القرارات اإلسـتراتيجية فـي        على تطبيق نظم دعم القرار       الدراسةتركز هذه   

 المصرية في القطـاع      التجربة وهو يصف . لتنمية االجتماعية واالقتصادية  تحقيق ا القطاع العام ل  
ظهور معلومات تعتمد علـى دعـم       عالقة  و،   تماعيةاالقتصادية واالج في صنع القرارات    العام  

  مجموعة مـن    الدراسة تصف). IDSC(ومركز دعم القرار  ،  المنظمة للحكومة ، والمعلومات     
. األنظمةوتنفيذ هذه ، تصميم قضايا تعتمد على مدخل إداري لنظم دعم اتخاذ القرارات ، حاالت  

 وتبرير استخدام تكنولوجيا المعلومات     لتقديممصر  ضمن الخطة الشاملة في     هذه الحاالت تندرج    
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 مـن   المـستفادة  التحديات والدروس    أيضا الدراسةتصف  ، و في القطاعات االقتصادية المختلفة     
  :  التي تم فيها استخدام نظم مساندة القرارات ومنها حاالتال

 

يانـات  دمج قواعد الب   والجهد في بناء و   ،  توفير نظم دعم القرارات يتطلب الكثير من الوقت          -
  .من مصادر البيانات المتعددة والقطاعات

ؤثر على   ي االجتماعية واالقتصادية قد  للقضية  تطوير نظام دعم اتخاذ قرارات واحد للتصدي         -
   . مرحلة التصميمأثناء في االعتبار ها وضعينبغي التي األخرىالقضايا 

  . األنشطة في االزدواجيةلوقت والجهد وتجنب  اتوفير -
  . عملهاأن يكون لديها المجال النجاز  األزمات إلدارة يسمح أنظم ينبغي تصميم الن -
 وإمكانية  المعلومات الدقيقة ذات الصلة      توقف على مدى توافر   ت نظام دعم اتخاذ القرار      يةفعال -

  .الوقت المناسب   فيإليهاالوصول 
دعم  للنجاح في     كاف  غير التنفيذ الناجح لنظم دعم القرارات هو شرط ضروري ولكنه شرطً          -

  .العمليات متكاملة حيث ينبغي أن تكون خدمات التنمية
   . العليااإلدارةالتنفيذ الناجح يتطلب دعم  -
ترافق كل مراحل التنفيذ    أن   من العملية التي ينبغي      أساسيتقييم نظم دعم القرارات هو مكون        -

  .استجابة للتغيرات التي تحدث في البيئةومن اجل توفير الوقت 
  .مستمر متعدد المستويات ، بل هو  في مرحلة ما بعد تنفيذ النشاطال يكونالتقييم  -
  .قرار  نظم دعم اتخاذ التطبيقنجاح   عامل حاسم فيالبشريةتدريب الموارد  -

  
&دراسة  2.4.13  Forghani,1998) ( Finlay   

"A classification of success factors for decision support systems " 
 

 متراكمة فان الفوائد المتوقعـة مـن هـذه    DSSفي حين أن الخبرات في تصميم وتطوير            
األنظمة لم يتم إدراكها واالستفادة منها ، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب الـنقص                

  :     ومواصفاته من خالل ثالث أبعـاد       ، DSSفي التعرف على العوامل الالزمة إلنجاح وتطوير      
ـ   عامالً 131حيث يوجد    ) DSS ، متطلبات العمل ، تطوير       DSSاحتياجات  (   لنجـاح   اً مهم

 مؤسسة تعـاملوا    27 من   اً فرد 46 ، وقد تمت الدراسة بإجراء مقابالت مع عدد          DSSوتطوير  
حققت التطبيقات والمولدات نتـائج      ، حيث    DSS مولد   22 واستخدموا   DSS من   اً نوع 39مع  

   .DSSعالية في نجاح تطوير 
دت الدراسة على وجود حاجة لتوسيع مجاالت عمل المؤسسة باالعتماد على المواصفات            وأك    

  .DSS، كما يمكن تطوير النظام عن طريق تطوير وتطبيق 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VG3-3V1615D-5&_user=6876241&_coverDate=03%2F31%2F1998&_alid=913066489&_rdoc=465&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6027&_st=0&_docanchor=&view=c&_ct=549&_acct=C000063608&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6876241&md5=0ff797ec3a7d400bc23a8e4da7910cd9
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   التعليق والمقارنة2.5
  

يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة والتي تناولت موضوعات تتعلق بنظم دعم 
اسات تتفاوت في تناول هذا الموضوع ، فبالرغم من تعدد القرارات وتطوير األداء أن هذه الدر

البحوث والدراسات إال أن هناك قصوراً واضحاً في الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع 
تحديداً ، مع وجود بعض االتفاق سواء في األسلوب المستخدم في البحث ، أو المجتمع الذي 

  :ختالف كما يلي أجريت عليه الدراسة ، وكانت أوجه االتفاق واال
  
معظم الدراسات المحلية والعربية تناولت بالبحث نظم المعلومات اإلدارية، تقييمها ، واقع  -

  .استخدامها ، عالقتها مع صنع واتخاذ القرارات ، تأثير استخدامها على األداء 
ا بعض الدراسات المحلية والعربية تناولت بالبحث نظم المعلومات ، تقييمها ،أثر استخدامه -

 .على األداء واإلنتاجية 
 والتي تؤدي DSSركزت الدراسات األجنبية على دراسة العوامل المؤثرة على استخدام  -

وبعض . إلى زيادة فعاليته ، كتأثير الجنس ، الخبرة ، العوامل النفسية للمستخدمين 
أو تقديم أطر ، ونماذج    ،DSSالدراسات األجنبية تناولت تقييم متطلبات استخدام 

 . بالشكل الذي يحقق أفضل أداء للمنظمات DSSالستخدام 
طبقت معظم الدراسات المحلية والعربية ، وبعض من الدراسات األجنبية على القطاع  -

العام ، في حين أن أكثر الدراسات األجنبية كانت تجريبية على الخريجين، وطلبة 
 . الجامعات ، وواحدة فقط كانت على البنوك 

ة كانت أقرب إلى هذه الدراسة وقد يعود ذلك إلى تشابه البيئة ، حيث أن الدراسات العربي -
 .الدراسات األجنبية أخذت المنحى التجريبي وذلك لتوفر إمكانات مادية وتقنية عالية 

كان هناك بعض الدراسات التي ُأجريت في جمهورية مصر العربية وقد يعود ذلك إلى أن  -
 حيث يوجد لديها مركز دعم اتخاذ قرار على DSSمصر لها تجربة رائدة في استخدام 

 .مستوى الجمهورية يربط مجلس الوزراء بجميع وزارات ومؤسسات الحكومة 
اتفقت معظم الدراسات المحلية والعربية مع الدراسة الحالية في استخدام المنهج الوصفي  -

سبة للدراسات كانت تحليلية مقارنة ، أما بالن) الفرحان والطراونة(التحليلي سوى دراسة 
 .األجنبية فكانت معظمها دراسات تجريبية وتحليلية 

استخدمت الدراسات السابقة عدة أساليب لجمع البيانات كالمقابلة ، االستبانة ، المالحظة ،  -
 .واالختبار ، بينما تعتمد هذه الدراسة على االستبانة و المقابلة 



                الدراسات السابقة                                                                           الفصل الثاين                   

  
  

 

 
31  

ام عدة أساليب إحصائية في قياس اشتركت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخد -
الخ للحصول على ... فروضها مثل األوزان النسبية ، والنسب المئوية ، واختبار اإلشارة 

نتائج الدراسة ، إال أن بعض الدراسات األجنبية كانت تجريبية تعتمد على مجموعتين 
 .للوصول ألهداف الدراسة ) ضابطة وتجريبية(
 

 واالختالف مع الدراسات السابقة نجد أن هذه الدراسة تتميز في   بعد استعراض أوجه االتفاق
 على تطوير األداء في وزارة التربية والتعليم تحديداً حيث لم تتعرض أيًأ DSSأنها تناولت أثر 

من الدراسات السابقة وخاصة المحلية لهذا الموضوع ، فبعض الدراسات تناولت تطوير األداء 
علومات ، نظم المعلومات اإلدارية،التكنولوجيا ، نظم معلومات نظم الم( مع متغيرات أخرى 

، أما الدراسات التي تناولت نظم مساندة القرارات فهي إما لتقييم متطلباتها ، أو ) الموارد البشرية
 لبناء نماذج  DSSلدراسة العوامل المؤثرة على استخدامها أو عوامل نجاحها ، أو استخدمت 

،حيث ركزت هذه الدراسة على دراسة العوامل التي تؤثر  ) تالمؤسساتساعد في تحقيق أهداف 
 في تطوير األداء سواء كانت هذه العوامل مادية ، بشرية ، فنية ، و تنظيمية ، DSSعلى نجاح 

  .  المستخدمة DSSوكذلك أثر الدورات التدريبية ، وأهمية دعم اإلدارة العليا ، وأنواع 
  

رات من دراسة ألخرى ، واختالف البيئة التي أجريت عليها    بالرغم من اختالف المتغي
الدراسة سواء أكانت محلية أو عربية أو أجنبية ، فإن الهدف العام من وراء هذه الدراسة هو 

 في تطوير األداء ، وما تطمح إليه هذه الرسالة بعد جمع البيانات  DSSاالستفادة من استخدام 
 في DSS اختالفها مع الدراسات األخرى هو التأكيد على أهمية وتحليلها ومناقشة مدى اتفاقها أو

تطوير األداء في وزارة التربية والتعليم لالرتقاء بأداء الوزارة ولكي يتم تطبيق هذه النتائج على 
  .باقي الوزارات في فلسطين 
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  الثالثل ـالفص

  نظم المعلومات ودورها في مساندة القرارات

  

  نظـم المعلومـات:     المبحـث األول •

 نظـم مسـاندة القـرارات : المبحـث الثانـي  •

 االستخـدام األمثل لنظـم مسـاندة القرارات  : المبحـث الثـالث  •

    تطـويـر األداء : الرابـعالمبحـث  •
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  المبحث األول
  Information Systemsنظم المعلومات 

  

   :مقدمة 3.1.1

 ،المـستوى االقتـصادي     علـى  و سـريعاً  عميقاً تطوراًيـشهد العالم في ظل العولمة
الـتطور و سرعته في مجال   و التكنولوجي ، ونـتـيجة لعمق هـذا ، االجتماعي  ،السياسي

، 2000سـلطان ،  ( تكنولوجيا المعلومات دخــل الـعالــم عـصر مـجــتمع المعلومـات           

لومات فأصبحت طريقـة    وفـي ظـل تنامـي تطور المنظمات ازدادت أهمية نظام المع        .)1:ص
جمع المعلومات و المعرفة تتم بطرق و مواصفات عملية و موضوعية و أصبحت المعلومـات               

المعلومات اليوم تشكيل قواعد العمـل  نظم  وتعيد  ، يعتمد عليه متخذ القرارات اً استراتيجي مورداً
من جوانب عمل فال يوجد جانب    ).51:، ص 2007النجار ، ( التي قامت عليها المنظمات في الماضي     

 من مقومـات     أساسياً المنظمة لم يتأثر بتكنولوجيا المعلومات ، فأصبحت نظم المعلومات جزءاً         
 التخاذ القرارات حتى تتمكن من بلوغ أهدافها         فالمنظمة تعتبر مركزاً     نجاح المنظمات الحديثة،  

ولهذا كان من   ،  رات   ودعامة التخاذ القرا   معلومات التي تعتبر سنداً   لومن ثم فهي تحتاج إلى ا     ،  
عكس يي  ة ونافعة في الوقت المناسب الذ     لمعلومات يمدها بمعلومات دقيق   لنظام  وجود  الضروري  

   .)155:، ص2002المغربي ،(صورة القرارات التي تؤخذ في المنظمة 

  

علـى المفـاهــيم    ـبحث يـحاول إلـقاء الضوءممن هذا الـمنطلق فـإن هـذا ال
يتـطرق أيضا إلى أهـم نظـم    و نظم المعلومات ، كما،  خصائصه ،م االـنظ      بالمرتبطة

" ، " نظم المعلومات اإلداريـة  " في  الـمعلومات الـجديدة الـمعتمدة على الحاسوب و المتمثلة
حتى يمكن فهم نظام المعلومـات      الخ ، و  ..." نظم مساندة القرار     "     ،" نظم معالجة البيانات    
  . بالتفصيل  اتالمعلوم،  مكونات المصطلح النظام  منعلينا أن نبدأ بفهم كٍل
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  System     امالـنـظ 3.1.2

وهي كنظام مفتوح يجـب     ،  وتؤثر فيه   ،      باعتبار المنظمة تعمل في محيط خارجي تتأثر به         
عليها معرفة ما يحيط بها كي تكون قادرة على مواجهة كل التغيرات ، وعلى الـرغم مـن أن                   

 ود اإلنسان ذاته إال أن استخدام هذا المفهوم لم يعرف في مجاالت العلم إال              جدت قبل وج  النظم و               
 ،  علـم اإلدارة بصفـة خاصةو،  في العلم الحديث امر هم دوامفهوم النظلأصبح ف ،1929منذ 
لـصعاب  المـشاكل و ام أداة أساسية و فعالة للتغلب على بعض ايعـتبر أسـلوب الـنـظ حيث

  . )17:، ص2000سلطان ،(  إدارة المنظمةالتي تواجه
 

من العناصر أو األجزاء المترابطة التي  مجموعة"  النظام بأنه )11:، ص2007النجار،(عرف      
، لتحقيق غايـات    دلية عمل معينة في نطاق محد     آو،  تعمل بتنسيق تام وتفاعل ،تحكمها عالقات       

مجموعة من األجزاء التي تتفاعل      " أنه ب )17:،ص2000سلطان،  (ه   وعرف " .مشتركة وهدف عام    
 كما عرفه ".ومع بيئتها لـتحقـيق هدف أو أهداف مـعـيـنة ، البعض و تتـكامل مع بعضها

مجموعة ذات طابع انتظامي لمكونات مستقلة مترابطة ومتكاملـة ، و           ")25: ،ص 2006ياسـين، (
إدريـس،  ( وعرفـه   ".لكنها تعتمد على بعضها البعض من أجل تحقيـق األهـداف المـشتركة            

األفراد، التجهيـزات،   ( أنه مجموعة مترابطة و متجانسة من الموارد و العناصر           )22:،ص2007
حـدود  (التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل إطـار معـين           ) إلخ..اآلالت، األموال، السجالت  

 مجموعة من األهداف العامة فـي ظـل         ، أو تعمل كوحدة واحدة نحو تحقيق هدف        ، و  )النظام
مجموعـة مـن     ")21: ،ص 2003الكـردي والعبـد ،    (وعرفه  . أو القيود البيئية المحيطة     ، ظروفال

  ".المكونات المرتبطة التي تكون معاً كياناً واحداً
  

 النظام مجموعة من العناصر المترابطة      التوصل إلى أن  من مجمل التعريفات السابقة يمكن           
 تم وضعها مسبقاً في ظل ظـروف خارجيـة       والمتناسقة التي تعمل على تحقيق أهداف مشتركة      

  .تحيط بالنظام 
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 فرعية داخل النظام ذاته     اًالـتي يـمكن أن تـمثل نظم    ر   مـن العناص  اً عـدد  النظام ضمنتيـ

ى النظام لتحقيقها في    عحقيق هدف أو مجموعة أهداف يس      ت و تتفاعل مع بعضها البعض من أجل      
ـ ظل معطيات بيئ ـ   ، وة معينـة ي :  د العناصـر المكونـة لـه و المتمثلـة فـي     يمكـن تحدي

)Stair&Reynolds,2001,p.13(  
  
 

المدخالت الموارد الالزمة للنظـام ليـتمكن مـن القيـام      تمثل : Input) (الـمـدخـالت -أ
األهداف ، و تـشمل المدخالت الـعـديـد مـن العناصـر الغيـر     باألنشطة المختلفة لتحقيق

 لككانت تتعتـبر المدخالت مخرجات لـنظم أخـرى سواء  و اآلالت ، و كالبياناتمـتجانسة 

  .النظم موجودة في بيئة الـنظام أو نظم فـرعية داخل النظام ذاتـه

 يقصد بالعمليات تحويل المدخالت إلى مخرجات و قـد ) :  (Processاتالـعـمـلـيـ -ب

  .   )23:،ص2000سلطان، ( ن معاً االثني إنسان أو عملية التحويل عبارة عن آلة أو تكون
Output) : الـمخـرجات -ج هو ناتج عن عملية تحويل المدخالت إلى مخرجـات و قـد    (

أو معلومة ، و تعد المخرجات األداة التـي مـن    المخرجات عبارة عن سلعة ، خدمة تكون هذه
 . )22:،ص2003الكردي والعبد ، (هالتحقق من أداء النظام و قدرته على تحقيق أهداف خاللها يتم

تـعتبر الـمعلومــات   Feedback  : )التغذية الراجعة (الـمـعـلـومة الـمـرتـدة -د
 ويمكـن  ،النظام  الرقابة على أداء الـمـرتدة األداة الـتصحيحـية للمخرجات أي أداة لتحقيق

   : تـقسـيم الـمعلومات الـمرتدة إلى نوعـين
  .عها الصحيح وض معلومات مرتـدة تصحيحية يـقـصد بها إرجاع األشياء إلى* 
 أو تغييـر األهـداف  ، علـى تطـوير أداء النظـام       معلومات مرتدة تطويرية تعمـل *

(Gupta,2000,p.13)  
الوسيلة التي من خاللها يتم ربط النظم الفرعية ببعـضها   تمثل Relations الـعـالقـات  -ه

  . ببيئته البعض ، و أيضا ربط النظام

  
األخرى   أن النظام ال يوجد في معزل عن النظمأي Environment :الـنـظامبـيـئـة  -و

إليها و بالتالي فعدم  ، فتواجده في البيئة يسمح له باستقطاب مدخالته منها كما أنه يلقي بمخرجاته
   )23:،ص2003الكردي والعبد ، ( .وجود تفاعل بين النظام و بيئته يؤدي إلى فشل النظام

  

  .ام ويوضح الشكل التالي نشاطات وإجراءات النظ
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 )2.1.1(شكل رقم 

 نشاطات وإجراءات نظام المعلوماتٍٍٍٍٍٍ

  

  
Source:  Stair& reynolds, 2001,p15. 

 

  Classification Of Systems تصنيف النظم 3.1.2.1

تصنيف تصنيف النظم أمراً ضرورياً وهاماً ، ولقد تعددت المعايير واألسس المستخدمة في      يعد
  :   مكن تصنيفها إلى األنواع التالية ، وي  النظم

     

    Natural & Manufacturing systems عية والصناعيةبيالنظم الط 3.1.2.1.1

فهي إما نظم موجودة في الطبيعة كنظام دورٍان األرض أو نظم صناعية من ابتكار اإلنـسان                      
  )12:،ص2006، مطيع وآخرون(. دارية  الحاسوب ، ونظم المعلومات اإلكنظم 

 
     Closed & Open Systems النظم المغلقة والنظم المفتوحة 3.1.2.1.2

وال ،   المحيطة به، ال يؤثر وال يتـأثر         ة هو ذلك النظام الذي ال يتفاعل مع البيئ        :النظام المغلق ** 
  .(Lucey,1987,p.32).ي حدود مشتركة أتوجد بينهما 

 لذي تتفاعل أجزاؤه مع العناصر األخرى خارج حدود النظام فمثالًهو ذلك النظام ا :النظام المفتوح** 
وتخضع لقوانين الحكومة التابعة لها،     ،  المنظمة تشتري موادها األولية من نظم أخرى خارج حدودها          ،  

و النظم األخرى نتيجة لـذلك ال يمكـن         ،  و تحصل على عناصر العمالة والبيانات من البيئة الخارجية          

INPUT  
  ����ت

OUTPUT  

	��ت�  

PROCESS 
 �����  

 تC3D� راج��

FEEDBACK  
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ودون ،   منهـا    ضخم هائل من المتغيرات التي تجعـل      كم   كنظام مغلق، فهي إذا وسط       اعتبار المنظمة 
ــا و    ــرض بقائه ــرة لف ــة كبي ــة بمرون ــة الخارجي ــة البيئ ــى مواجه ــرة عل مفاضــلة مجب

   ) Gupta,2000,P.13.(استقرارها

  

 

    Tangible &Abstract Systems النظم المحسوسة والمجردة  3.1.2.1.3

ما أو الصناعية المحوسبة ،     أدية تتكون من مجموعة من العناصر الطبيعية        و الما أالنظم المحسوسة   
 نما يمكن تصورها عقلياً مثل نظام المعـادالت الجبريـة         إالنظم المجردة فهي التي ال يمكن لمسها و       

(Gupta,2000,p.13) .  

  
  

  Fixed & Variable Systems النظم الثابتة والمتغيرة 3.1.2.1.4

ذي يعمل ضمن آليات محددة مسبقاً بشكل مطلق ويمكن التنبـؤ بدقـة سـلوكه               النظام الثابت هو ال   
مستقبالً ، أما النظام المتغير فهو الذي يعمل وفق آلية معينة ثابتة وبشكل مستمر، وال يمكن التنبـؤ                  

  )15:،ص2007النجار،(. بسلوكه مستقبالً بشكل حتمي 

  

    الفرق بين المعلومات ، البيانات ، والمعرفة3.1.3
عادة ما نستخدم هذه المصطلحات في مجال النظم المختلفة كمفردات لوصف شيء واحد علـى                   

من جهة ، ومـصطلح     بمصطلح البيانات    فالمعلومات مرتبطة ،   االرغم من االختالفات الشديدة بينه    
   .والمعرفة ات المعلوم،البيانات  هنا يجب التفرقة بينوالمعرفة من جهة أخرى ، 

  

  Data اناتالبي 3.1.3.1

أو ،   اً ، صوت  اً،صور  حقائق خام و قد تكون أرقاماً      " البيانات بأنها    )15:،ص2006ياسين،(عرف      
 تنبثق ىرقأ، وتعتبر الحاضنة األساسية لمعطيات تمثل مدخالت نظام المعلومات ي و ه رموزاًحتى

موعـة حقـائق غيـر      الشكل الظاهري لمج   ")19:،ص2007النجار ،   (وعرفها  " .عنها نتيجة المعالجة  
 معنى وهي   ى أو صور ال عالقة بينها ، وال تعط         ، أو كلمات ،  منظمة ، قد تكون على شكل أرقام        

التمثيل لحقائق أو مبادئ أو تعليمات فـي        "على أنها   )(Reynolds,1992,p.29كما عرفها   , " منفردة  
ـ  شكل رسمي مناسب لالتصال و التفسير و التـشغيل بواسـطة األفـراد و                " ةاآلالت األوتوماتيكي
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مواد وحقائق خام أولية ، ليست ذات قيمة بشكلها األولي هذا،           "هي   )25:،ص2000سرور،( وعرفها .
فالمعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها، وتحويلها       . ما لم تتحول إلى معلومات مفهومة ومفيدة      

أو ، أو الرسائل ، وعة من الحقائق مجم" بأنها  )29: ،ص 2002المغربي،  (وعرفها  ."إلى شكل له معنى   
الكردي (، وعرفها    "أو االتجاهات ، أي أنها تمثل المواد األولية للمعلومات        ،  اآلراء   أو،  اإلرشادات  

سلطان (، أما   "حقائق خام ومالحظات موضوعية بخصوص ظواهر ملموسة      "  :)13،ص2003والعبد  ،  

تكون على شكل أرقام ، أو كلمات ، أو رموز          أنها حقائق غير منتظمة قد      "  فعرفها   )41:، ص 2000،
 متغيـرات لغويـة، أو      ) "68:،ص2007إدريس،  ( ، وعرفها   "ال عالقة بينها أي ليس لها معنى حقيقي       

  ".رياضية ، أو رمزية تم التعارف على استخدامها لتمثيل األفراد واألشياء واألحداث والمفاهيم

و البيئة المحيطة قبـل  ألمنظمة لئق خام تقدم حقا"بأنها Laudon,2002,p.8)& (Laudonوعرفها 
 " .فهمها واستخدامها قادرين على  الناس يجعلترتيبها وتنظيمها بشكل 

  مما سبق يمكن تعريف البيانات بأنها المادة الخام لنظام المعلومات وهي تأخذ أشـكاالً عديـدة                   
  ت يتم االستفادة منها في النظام كاألرقام والصور حيث يتم إجراء عملية معالجة لها لتصبح مخرجا

  

  Information  اتالمعلوم 3.1.3.2

وتنظيمها ،وتحليلها  ،  هي بيانات تمت معالجتها إذ تم تصنيفها         " )19:، ص 2007النجار،  (     عرفها  
"  بأنهـا  )39:،ص2002الحـسنية، (وعرفهـا    " .وتلخيصها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها       

ـ البيانات التي            ، السـتخراج مقارنـات ومؤشـرات     ضعت للمعالجـة ، والتحليـل والتفـسير         خ
ــار   ــائق واألفك ــربط الحق ــات ت ــبعض  ، وعالق ــضها ال ــع بع ــواهر م ــا . " والظ                      كم

   مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقـة توليفيـة مناسـبة،          " )44:،ص2008عليان ، (عرفها  
االسـتفادة   من   ار والمفاهيم، تمكن اإلنسان   ، وتركيبة متجانسة من األفك    اً  بحيث تعطي معنى خاص   

 الذي يغيـر  ءالشيهي "  )47:،ص2007إدريس، (وعرفها  ."منها في الوصول إلى المعرفة واكتشافها  
     " )Turban,1995,p.50(كمـا عرفهـا      ."الحالة المعرفية للشخص في موضوع ما، أو مجال مـا         
عبـر وسـائل االتـصال       حياتهم العامـة  هي عبارة عن الحقائق واألفكار التي يتبادلها الناس في          

ويستخدم واإلنسان، الذي يحتاج . المختلفة، ومن خالل مراكز ونظم المعلومات المختلفة في المجتمع 
، وعرفهـا   "المعلومات، هو نفسه منتج لمعلومات أخرى، وناقل لها عبر وسائل االتصال المتاحة له            

 نظيمها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها     أنها بيانات تم تصنيفها وت     " )41:، ص 2000سلطان ، (
       أنها بيانات مجهزة في شكل مـنظم ومفيـد وبالتـالي فهـي             "  )29:، ص 2002المغربي ، (وعرفها  " 

                                                                الكـردي والعبـد   (وعرفهـا  " من المعرفة الناتجة من عمليات تشغيلية لخدمة أغـراض بعينهـا      نوع  
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 له معنى وفائدة بالنـسبة لمـستخدم معـين          بيانات تم تشغيلها ووضعها في سياق     "  )13:،ص2003،
بيانات تم تشغيلها ومعالجتها بطريقة ما تـساعد فـي اتخـاذ             " )69:،ص2007إدريس،  ( وعرفها    .

بيانات تم إعدادها في شكل ذو معنـى        " بأنها   ) Laudon,2002,p.7)&Laudonكما عرفها   ".القرار
  " .بحيث أصبحت ذات قيمة للجنس البشري 

إلى تحقيق هدف معين، يقود لالمعلومات،  بأنها عبارة عن بيانات تمت معالجتها ريف  ويمكن تع      
   . األنسبقرارالاتخاذ 

   كيفية تحويل البيانات إلى معلومات التخاذ قرار بصددهاويوضح الشكل التالي 

  )2.1.2(شكل رقم 

  تحويل البيانات إلى معلومات  بين كيفيةشكل

 

 

  

  

  

  

  
  50:، ص2000البكري ،: صدرالم

  

   Knowledge لمعرفة ا3.1.3.3

            حـصيلة االمتـزاج الخفـي بـين المعلومـات و الخبـرة            هي   " )17:،ص2006ياسين،(عرفها  
  فنحن نتلقى المعلومـات و نمزجهـا بمـا تدركـه            ،   و المدركات الحسية و القدرة على الحكم        

سابقة ثم نطبق على هـذا المـزيج مـا          حواسنا و نقارنها بما تخزنه عقولنا من واقع الخبرة ال         
          عرفهـا  و." إلـى النتـائج و القـرارات        األشـياء وصـوالً    علـى بحوزتنا من أساليب الحكم     

      هي الفهم المكتسب من خـالل الخبـرات والدراسـة ، وقـد تكـون                ")20:،ص2007النجار ،   (
      ") Turban,1995,p.50(كمـا عرفهـا      " .أو توجيهـات  ،  أو قواعد إجرائية    ،  حقائق تراكمية   

ــات    ــن بيان ــة م ــألف المعرف ــى   أتت ــا إل ــت لتحويله ــت وعولج ــات نظم                         و معلوم

 �Hذ ا�F%اراتات ا����,��ت ��Eت#�ا�
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فهم خبرة ، تعليم متراكم ، حيث أنها توافق الموهبة والفطرة ،األفكـار ، القـوانين ، الخبـرة                   
 فعرفها  )50:،ص2007إدريـس،   (إما   ."واإلجراءات التي تقود إلى المعرفة وتطبيقها لحل المشكلة       

نهائية الستخدام واستثمار المعلومات من قبل صناع القرار والمـستخدمين          يلة مهمة و  بأنها حص "
 . "اآلخرين، الذين يحولون المعلومات إلى معرفة، وعمل مثمر يخـدمهم ويخـدم مجتمعـاتهم             

مزيج من المفاهيم واألفكار والقواعد واإلجراءات التـي تهـدي          " (Alter,2002,p.69)وعرفها  
ات ممتزجة بالتجربة والحقائق واألحكام والقيم التي تعمل معـاً          األفعال والقرارات ، فهي معلوم    

   ."للسماح لألفراد والمنظمات بخلق أوضاع جديدة وإدارة تغير

وتنظيمها إلكساب مستخدميها ، مما سبق يمكن تعريف المعرفة بأنها معلومات تمت معالجتها             
  .كل  والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشا ،مزيداً من الخبرة

  

  :عملية تراكم المعرفة في سياق ارتباط القرارات بالمعلومات ويوضح الشكل التالي 
  
  
  
  )2.1.3(شكل رقم 

  تراكم المعرفة في سياق ارتباط القرارات بالمعلومات والبيانات

  

  

  

  

  

  .16: ، ص2006ياسين ،: المصدر

فـإن  والمعرفة ، ،   والمعلومات   ، البيانات بين كل من   وبناء على التعريفات السابقة التي فرقت        
 ويمكـن   ،  مرتبطة بمصطلح البيانات من جهة ومصطلح المعرفة من جهـة أخـرى          لمعلوماتا

    )37:،ص2005  قنديلجي،الجنابي،(    :  على هذين المصطلحين كالتالي تعريفها استناداً

  

 &.اآ5 ال12./0

 ������ ا�#���Eت ا�F%ارات ، ا���7ل

 ال12-$م8ت
 ال%)8ن8ت

 ال12./0



     نظم املعلومات ودورها يف مساندة القرارات                                                                                الفصل الثالث 

 

            
  

 

 
 

41  

  .حاسوبهي بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام ال -
  .عالجتها فأخذت شكالً مفهوماً، يقود إلى المعرفةهي بيانات جرت م -
 .هي بيانات جرت معالجتها لالستخدام والمعرفة -
 .هي مجموعة من البيانات تحتوي على معنى -
     . الذي يغير الحالة المعرفية للشخص في موضوع ما أو مجال ماءالشيهي  -

  انات ،المعلومات ، والمعرفةتدرج أهمية القيمة ، والمعنى لكٍل من البيويوضح الشكل التالي 

  )2.1.4(شكل رقم 

  لكل من البيانات،المعلومات ،المعرفة" المعنى"، " القيمة"تدرج أهمية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  19: ،ص2007النجار ،: المصدر 
  

  Information Resources:  على المعلوماتمصادر الحصول  3.1.3.4
  

 وغير رسمي من داخل ،رسمي المصادر تعطي البيانات على شكلهذه  : المصادر الداخلية �
الحاجة إلى المعلومات يتم تصميم  المنظمة و يتم تجميعها لألحداث الواقعة حقيقة ، و بمجرد

  .أسلوب لجمعها و استخراج الحقائق منها

 وتشمل، تتشكل من المعطيات الناتجة عن المحيط الخارجي للمنظمة  : المصادر الخارجية 

إضافة  عن القوانين والسياسات االقتصادية ،،  متعددة فالحكومة مثال تصدر معلومات أطرافاً
  )11-10:ص ص ، 2006، مطيع وآخرون( إلى هذا هناك مصادر أخرى كالموردين والعمالء
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و   وكذا اللقاءاتاملينتجري بين الع رف على أنها المناقشات التيعتُ : المصادر الشفهية �
 . االجتماعات

 :ية وأخرى ثانو، و تنقسم بدورها إلى مصادر أولية  : المصادر الوثائقية �
األطروحات  وكذلك،  والبحوث الميدانية  ،حيث أن المصادر األولية تتمثل في الدوريات �

كما أنها  ل إلى الكثير من الناسو ومن ميزات هذه المصادر أنها وسيلة للوص.الجامعية 
 .ء تكون من قبل خبرا

ألجهـزة الحكوميـة و كـذا       او،  صادر الثانوية فيمكن حصرها فـي القـوانين         ما الم أ �
جـاهزة وتكلفتهـا    المطبوعات و المنشورات ، ومن ميزة هذه المصادر أنها محددة و

 )138:،ص2000البكري ،.(  من المعلوماتاً كبيراًو تقدم حجم،  رخيصة نسبياً

  

  Attributes of Information:  خصائص المعلومات 3.1.3.5

    مخرجات النظام لن تعتبر معلومات إال إذا كانت ذات معنى لمستخدمها، وتتوقف درجة اإلفادة              
، التي ستعود على متخذ القرار من استخدامه للمعلومات على مقدار اإلضافة إلى معرفته باألسلوب               

 هـذا   علومـة  و حتى تؤدي الم.ويساعده في اتخاذ القرار والوقت المالئمين بما يؤثر على سلوكه
ويمكن تناول خصائص المعلومات من خالل ثالثـة        ،  الدور ال بد أن تتوفر فيها بعض الخصائص         

  )O`brien,2000,p.29(. البعد الزمني ، وبعد المحتوى ، والبعد الشكلي : أبعاد هي 
  

    Time Dimension البعد الزمني 3.1.3.5.1

لمعلومات حيث يصف الفترة الزمنية التي تتعلق       يعتبر البعد الزمني هام للغاية في تحديد قيمة ا        
          When ويجيـب علـى تـساؤل متـى؟           ، ومدى تكرار المعلومة وزمن استخدامها    ،  بالمعلومات  

  : الجوانب التالية ويتضمن
  

حتى تفي المعلومات بغرض المستخدم لها، عليها أن تكون في الوقـت         : Timelinesالتوقيت   •
ومات في وقت الحاجة إليها حتى تكون مفيدة ومؤثرة ، ومن المؤكد أن المناسب أي تقديم المعل

 أو تأثير مهما     ،  عن موعدها ليس لها قيمة     متأخرة جداً  وال المعلومات المقدمة لمتخذ القرارات   
  .(Lucey,1987,p.15)كانت درجة أهميتها و حيويتها لهذا القرار
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 يربط قيمة المعلومة بحداثتها حيث      يوجد من الباحثين من    : Currentlyالتداول والحداثة    •
 على عمرها الزمني ألن المعلومة الحديثة متعلقة بـالظروف  أن قيمة المعلومة ترتكز أساساً    

 ) O`brien,2000,p.29 ( البيئة الخارجية في تغيير مستمر حيث أنالحالية 

 وبطريقـة تناسـب   ،  قدم المعلومات طالمـا نحتاجهـا       يجب أن تُ   : Frequencyالتكرار   •
 .المستخدم الذي يطلبها 

هي الفترة التي تقدم فيها المعلومات حيث يجب أن تغطي : Time Periodالفترة الزمنية   •
الفترة الزمنية الصحيحة ، بحيث يستطيع المدير الحصول على المعلومات عما يحدث اآلن ، 

، 2007إدريـس ،  (حدث في الماضي ، وعن ما هو متوقع حدوثـه فـي المـستقبل                وعن ما 
 ).80:ص

  

  Content Dimension:  بعد المحتوى 3.1.3.5.2

 Whatويختص باإلجابة على تساؤل مـاذا ؟  صف بعد المحتوى مجال ومحتوى المعلومات ي   

  :ويتضمن الجوانب التالية 
  

عدت من أجلـه و     بمعنى أن تتالءم المعلومات مع الغرض الذي أُ        : Relevancyالمالئمة   •
مة المعلومات بكيفية تأثيرها على سلوك مـستخدمها،        ءأو عدم مال  ة  ءميمكن الحكم على مدى مال    

ــا   ــة غيابه ــي حال ــن اتخــاذه ف ــذي يمك ــف عــن ال ــرار مختل ــؤدي التخــاذ ق  فهــي ت
)(Stair&Reynolds,2001,p.13. 

 يقصد بالمعلومات الصحيحة أن تكون معلومات حقيقية عـن          : Accuracyالصحة و الدقة     •
ـ  ، وإعداد إنتاج   ، و  نى عدم وجود أخطاء أثناء تجميع     ودقيقة بمع ،  عنه   الشيء الذي تعبر   رير ا تق

وتختلف درجة الدقة المطلوبة في المعلومات حسب المدى الزمنـي الـذي            . ذه المعلومات   عن ه 
تغطية هذه المعلومات، فإذا كانت المعلومات عبارة عن تنبؤات مستقبلية فإن درجة دقتها تقل كلما               

صحيح فالمعلومات غير الصحيحة و غير الدقيقة سـتعطي نتـائج            والعكس    بعيداً تناولت مستقبالً 
هيئة ( .عكسية أي ستكون معلومات ضارة غير مفيدة حتى ولو كانت مالئمة ومفهومة لمستخدمها            

  )35:،ص1995تأليف ، 

بمعنى أن تكون المعلومات المقدمة معلومات كاملة تغطي كافة          :Completenessالشمول   •
 يجـب أن  وبشأنها القـرار،  يتخذ ا أو كافة جوانب المشكلة المراد أن   جوانب اهتمامات مستخدمه  

ال يجب فهم الشمول بأنه إغراق متخذ القرار في بحر من تكون هذه المعلومات في شكلها النهائي ،
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 أن ذلك من شأنه أن يضيع وقت متخـذ القـرار ويقلـل مـن فوائـد                  ئيات إذ البيانات و اإلحصا  
  ).81:، ص2007إدريس ،( بالنسبة له في مجموعها المعلومات

المعلومات لنفس النتائج التـي   هي إعطاء : Validity & Reliabilityالصدق والثبات  •
الواقـع   المعلومات صادقة وصحيحة تتطابق مـع معطيـات         وحين تكون   أعطتها تجربة سابقة ،     

  ).50:، ص2008عليان ،(

ومرتبطة باحتياجات المستفيدين ، اقع أن تكون المعلومات ممثلة للو: Actuality الواقعية  •
المعلومات غير الواقعية ستؤدي إلى     ينما  ، مع خلوها من التحيز للوصول إلى قرارات رشيدة ، ب          

  ) .41:،ص2003الكردي والعبد ، ( قرارات خاطئة

 كون المعلومات واسعة أو ضيقة ، أو بتركيز داخلـي أو خـارجي ،               هو  :Scopeالمدى   •
 بد أن تمثل المعلومات المدى المطلـوب وان تكـون   ات بمدى شموليتها ، ال     المعلوم ويتحدد مدى 

  .الحاجة إليها قائمة فعالً 

 ، والـذي يمكـن أن       األداءهو قدرة المعلومات في الكشف عن       : Performance  األداء •
  ).34:، ص2002المغربي ،( .يكون بواسطة قياس إتمام األنشطة وصنع التقدم وتجميع الموارد 

  

    Form Dimension البعد الشكلي 3.1.3.5.3

يتـضمن  و How ويختص باإلجابة على تساؤل كيف ؟        يتعلق البعد الشكلي بكيفية تقديم المعلومات     
  :الجواتب اآلتية 

  

إن عملية إدخال و معالجة المعلومات لها تكلفة يجب علينا أن نقارنهـا              : Costالتكلفة   
هذه المعلومة، و للمعلومة قيمة قصوى إذا ساهمت        مع المنفعة التي سنحصل عليها من استخدام        

أي يجب أن تكون المعلومة اقتصادية بمعنى أن ال تكلف المنـشأة             .في تقليل درجة عدم التأكد    
  ).51:،ص1999غراب ،حجازي ،(أكثر مما يتوقع أن تنفذها أي أن تكون قيمتها إيجابية 

لصورة أو بالوسيلة التي يقبلها     بمعنى أن تقدم المعلومات با     : Presentationالتقديم     
، في شكل تقريـر مكتـوب بلغـة سـهلة            مستخدم هذه المعلومات فيمكن أن تكون المعلومات      

  .أو رسومات بيانية، وإحصائيات ،  أو في شكل جداول  ،ومفهومة، وواضحة 
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يجب أن تحتوى المعلومة المستوى المناسب من التفاصيل فال تكون  : Detailالتفاصيل  
 بأكثر من الالزم مما قد يفقدها معناها و ال تكون مفصلة بأكثر من الالزم مما قد يؤدي مختصرة

  ).39:، ص2007النجار ،( إلى سرعة ملل مستخدمها

يجب أن تكـون المعلومـات واضـحة و مفهومـة         : Clarityالسهولة و الوضوح     
 أو تعبيرات   ،لحات أو مصط  ،أو رموز ،  لمستخدميها، فال يجب أن تتضمن المعلومات أي ألفاظ         

رياضية و معادالت غير معروفة ، فالمعلومات الغامضة غير المفهومة لن تكون لها قيمة حتى               
  ).41:،ص2003الكردي والعبد ، (لو كانت مالئمة و تم تقديمها في الوقت المناسب لمتخذ القرار

ر تقديم المعلومات بترتيب صحيح وطريقة متناسقة ضمن معـايي         : Orderlyالترتيب   
  ).146:، ص2000البكري ،(موحدة ، كي يتم االستفادة منها بأقصى ما يمكن 

قابلية المعلومات للتكيف مع أكثر من مـستخدم وأكثـر مـن             : Flexibilityالمرونة   
تطبيق بحيث يمكن استخدام المعلومات من قبل المستويات اإلدارية المختلفة بفعالية في عمليـة              

  . اتخاذ القرار

الوسيلة التي يمكن أن تقدم بها المعلومات ، ال بـد مـن اختيـار                : Mediaالوسائط   
سـلطان  (الوسائط الصحيحة لتقديم المعلومة ، إذ يمكن أن تقدم مكتوبة أو بأي وسـيلة أخـرى               

  ).55:، ص2000،

  

   Information System  نظم المعلومات 3.1.4
  

   :     مقدمـة 3.1.4.1

ظمة كـان في الـقرن الـخامس عشر بابتكار النظام للمعلومات في الـمن إن ظهور أول نظام
بقي لسنوات عديدة النظام الرسمي الـوحيد للمـعلومات ، ثــم تــطور هــذا     المحاسبي الذي
مجاالت أخرى في اإلدارة مع ظهور و اسـتخدام النمـاذج الرياضـية و بحـوث     الـنظام ليشمل
  في الـمنظمة يظهر بين نظام القــيادة و  أن نظام المعلومات،حيث اتخاذ القرارات العمليات في

، ويقوم   النظام التنفيذي بتحويل المدخالت إلى مخرجات بغرض تحقيق األهدافحيث يقومالـتنفيذ 
أما دور نظام المعلومات فيتمثـل   نظام القيادة بمراقبة و تعديل ما ينجز من طرف النظام التنفيذي ،

  ).122:، ص2007إدريس ،(تنفيذ القيادة و ال: في التنسيق بين النظامين 

  

  



     نظم املعلومات ودورها يف مساندة القرارات                                                                                الفصل الثالث 

 

            
  

 

 
 

46  

  

تعددت التعاريف الخاصة بنظام المعلومات باختالف الخلفيات العلمية والعملية ألصحابها، و ذلك     
مجموعة من اإلجـراءات    " على أنه    )14:،ص2000البكري،(تبعا لتأثر كل واحد منهم بخلفيته فعرفته        

تدعيم اتخاذ القرارات والرقابـة فـي       التي تقوم بجمع و استرجاع و تشغيل و تخزين المعلومات ل          
باإلضافة إلى تدعيم اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة، و يمكن لنظم المعلومات أن يساعد             ,التنظيم  

الـدهراوي  (وعرفـه   " . المديرين و العاملين في تحليل المشاكل و تطوير و خلق المنتجات الجديدة           

واآلليـة لتحويـل المـدخالت      ،  لموارد البـشرية    إطار يتم من خالله تنسيق ا     " بأنه   )15:،ص2003،
هو ")123:، ص2007إدريس ،(وعرفه  ".لتحقيق أهداف المشروع) معلومات(إلى مخرجات ) البيانات(

والمـوارد تقـوم    ،والعناصر  ، ومترابطة من األعمال     ،ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة     
وتوصيل معلومات مفيـدة لمـستخدمي      ،  نتاج  ورقابة البيانات بغرض إ   ،  وإدارة  ،وتشغيل  ،بتجميع  

على " )1:، ص 2002سـلطان ،  (و يعرفه    " .القرارات من خالل شبكة من القنوات و خطوط االتصال        
نـشر  ، و نتجميع أو استخراج ، تشغيل ، تخـزي أنه مجموعة من اإلجراءات التي يتم من خاللها 

، 2007النجـار ، (أما  ة داخل المنظمة، بغرض دعم عمليات وضع القرار و تحقيق الرقاب المعلومات

وتـصنيف  ،ينطوي على تجميع  نشاط المشروع الذي" فقد عرف نظام المعلومات على أنه  )13:ص
الـنظم  "   نظام المعلومات بأنـه  )(McLeod,2001,p.309 وعرف . " وتوزيع البيانات،وتبويب ،

 ،وحاضرة ،ومستقبلية في صورة شفهية ،       الرسمية وغير الرسمية التي تمد اإلدارة بمعلومات سابقة       
أو مكتوبة للعمليات الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية مما يساعد في اتخـاذ القـرارات بالـشكل                

مجموعة من النظم المتكاملة التي تعمـل       "  )76:، ص 2002المغربي ، (، وعرفه   " والتوقيت المناسبين   
ة واتخاذ القرارات سواء كانت مـن الماضـي، أو          على تقديم المعلومات لعمليات التخطيط والرقاب     

آلية " )41:، ص2002الحسنية ،(وعرفه"  أو تتعلق بمتغيرات داخلية أو خارجيةالحاضر، أو المستقبل،  
وإجراءات منظمة، تسمح بتجميع، وتصنيف، وفرز البيـانات ومعالجتها، ومن ثم تحويلهـا إلـى              

مكن من إنجاز عمل أو اتخاذ قرار أو القيـام بأيـة            معلومـات يسترجعها اإلنسان عند الحاجة، ليت     
وظيفة تفيد حركة المجتمع، عن طريق المعرفة التي سيحصل عليها من المعلومات المسترجعة من              

وقد يتم استرجاع المعلومات، في نظام المعلومات يدوياً، أو ميكانيكياً، أو إلكترونياً، و هذا              . النظام
ـ  )13:،ص2003الكردي والعبـد،    ( أما   ".ومات المعاصرة ظم المعل ناألخير هو الغالب في       نظـم   افعرف

 مجموعة من العناصر البشرية واآللية، التي تعمل معاً على تجميع البيانات ومعالجتها             "المعلومات  
عي وتحليلها وتبويبها، طبقاً لقواعد وإجراءات مقننة ألغراض محدد، بغرض إتاحتها للباحثين وصان           

 &(Laudon,2003,p.7وعرفه ." على شكل معلومات مناسبة ومفيدةن اآلخرينالقرارات والمستفيدي

(Laudon  " ــة التــي تتــولى مهــام جمــع              مجموعــة مــن المكونــات المترابطــة والمتفاعل
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واسترجاع ،وتشغيل، وتخزين ،وتوزيع المعلومات الالزمة لدعم عمليات اتخاذ القرار، والتنـسيق            
  "،والرقابة في المنظمة 

  

مـوارد  ( إطار يتم في ظله التنسيق بين الموارد        ق يمكن تعريف نظم المعلومات بأنها       مما سب      
و ذلك لتحقيق ) معلومات ( إلى مخرجات ) البيانات ( المدخالت  ، لتحويل) بشرية ، موارد مادية

  . المنظمةأهداف 

  :يبين مفهوم نظم المعلومات و البيئة المحيطة به يوضح الشكل التالي 
  

  

  )2.1.5(شكل رقم 

  شكل يوضح مفهوم نظم المعلومات

  

  

  

  

  

  

  
  

 
  23:، ص2007النجار ،: المصدر 

  

   Contemporary Approaches to IS:المداخل المعاصرة لدراسة نظم المعلومات 3.1.4.2
 

                 و دقيقـة لهـذه الـنظم ال بـد مـن التعـرف علـى العلـوم                 ،  من أجل دراسـة صـحيحة           
        ة، فكـل تطـور أو تغيـر فـي مجـال هـذه العلـوم يـؤدي                 منها هذه النظم المعرف    تستمد التي

ــضرورة ــي  بال ــى تطــور و تحــسين ف ــات األداءإل ــي مجــال نظــم المعلوم ــث أن  ف                   حي
ــسريع  ــور ال ــب    التط ــزة الحواس ــي أجه ــي  ف ــى الرق ــة أدى إل ــنظم  اآللي ــذه ال                         به

 

 المستهلكين البيئة

 تنظيم

 مخرجات مدخالت

، تصنيف، عمليات، تحويل
 ترتيب حسابات

  المرتدةمعلومات التغذية

  الحكوميةالوكاالت المنافسين
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 2006ياسـين، ( باعتبار هذه الحواسب من أهم العناصر المادية التي تعتمد عليها نظـم المعلومـات             

  : و يمكن تقسيم هذه المجاالت و المداخل إلى)50:،ص
  

  Technical Approach: المدخل الفني3.1.4.2.1

 مكانـات واإل، والتكنولوجيـا  ، والنمـاذج  ،    يركز هذا المدخل على استخدام األساليب الرياضية  
  :العلوم التي ساهمت في هذا المجال المادية لهذه النظم من الناحية الفنية و من 

   والتخزين، وطرق التشغيل ، التي تهتم بالنظريات الخاصة بالحسابات :  اآلليحاسوبعلوم ال -
 .وبث المعلومات

وتطـوير  ،  والتركيز علـى بنـاء      ،  اهتمت بجوانب عمليات اتخاذ القرارات      : علوم اإلدارة  -
 .النماذج الخاصة بذلك

معالجة موضوعات مثل النقـل  تركز على التقنيات الحسابية والرياضية، و  : بحوث العمليات    -
  )14:، ص2000سلطان ،( .، وتكاليف التعامالت التجاريةمخزونالوالسيطرة على 

 

  Behavioral Approach : المدخل السلوكي3.1.4.2.2

     يركز هذا المدخل على الجانب السلوكي المتعلق بالمشاكل التي لم نستطيع معالجتها باالعتمـاد              
ركز هذا المدخل على دراسة التغيرات التي يمكن إجراؤها على اتجاهـات  يعلى المدخل الفني، كما     

، األفراد و اسـتجابتهم داخـل الـنظم         بم  تهيم النفس   لوالتنظيمية، فع ،  األفراد و السياسات اإلدارية     
أما العلوم االجتماعية فاهتمت باآلثار االجتماعية      . والتنظيم  ،  وردود أفعالهم نحو السياسات اإلدارية      

  )131:، ص2007إدريس ،(اتجة عن تطبيق هذه النظم الن
  

  Socitechnical Approach : المدخل السلوكي الفني3.1.4.2.3

للكشف عن حقيقة نظم المعلومات ال يمكننا االعتماد على مدخل منفرد فقط فمعظم مشاكل هـذه              
د على منظور متعدد أو سلوكية بحتة لذلك أصبح من الضرورة االعتما    ،  النظم ال تكون فنية بالكامل      

المداخل فالمدخل االجتماعي الفني، الذي يؤكد على وجوب استخدام تكنولوجيا مالئمة مع احتياجات             
المنظمة و األفراد من ناحية كما أنه ينبغي على هؤالء األفراد استيعاب التطورات التكنولوجية مـن            

 للنظام  األداءعندها فعالية و كفاءة     عظم  خالل عمليات التدريب والتعليم للوصول إلى نقطة مشتركة تُ        
  )52:، ص2006ياسين ،(كله
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أن النظام يعظم أداؤه عندما تتم الموائمة بين تـصميم التنظـيم و تـصميم               يوضح الشكل التالي      
  . الفنييالتكنولوجيا للوصول إلى تصميم متكامل وفقا للمدخل السلوك

  )2.1.6(شكل رقم 

  يم التكنولوجيا للوصول إلى تصميم متكامل الموائمة بين تصميم التنظيم و تصم

  . الفنييوفقا للمدخل السلوك

  

  

  

  
  

  .37:، ص2000البكري ،: المصدر
  

  

  :المداخل المعاصرة لنظم المعلومات يوضح الشكل التالي 
  )2.1.7(شكل 

  المداخل المعاصرة لنظم المعلومات

  
Source : Laudon, & Laudon2002 و ,p.14 

  
  
  

SSOOCCIIOOLLOOGG
Y 
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SSCCIIEENNCCEE  
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CCOOMMPPUUTTEERR    
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RREESSEEAARRCCHH  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
SSCCIIEENNCCEE  

TTEECCHHNNIICCAALL  AAPPPPRROOAACCHHEESS  

MMIISS  

BBEEHHAAVVIIOORRAALL  AAPPPPRROOAACCHHEESS  

 1البديل 

 2البديل

 3البديل 

 1البديل 

 2 البديل

 3البديل 

التصميم النهائي 
 للتنظيم

التصميم النهائي 
 للتكنولوجيا
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   :المعلومات أسباب نشوء نظم 3.1.4.3

  : العوامل التالية  في األسبابههذحصر يمكن و ، تعددت األسباب حول استخدام نظم المعلومات

في اتخاذ القرارات التي تحـدد   إن جوهر المشكلة اإلدارية يتمثل:  المشكلة اإلدارية 3.1.4.3.1 
الغير محدود ، حيث أن اإلدارة الغير السليمة  جه االستخدامكيفية توزيع الموارد المحدودة على أو
الخارجية التي تتأثر بها لكن تستطيع أن تخفف من أثرهـا   ال تملك القدرة للسيطرة على العوامل

المعلومات و عدم التأكد وصعوبة :صتتخذ في ظروف تتصف بنق السلبي ، كما أن تلك القرارات
لب نظام معلومات فعال يساعد اإلدارة على تقـدير االحتمـاالت   يتط الرؤية المستقبلية و هذا كله

 )138:،ص2007إدريس،  (صحيحة و اتخاذ القرارات السليمة المستقبلية بصورة

  
إلى ظهور تبادل  إن تقسيم العمل أدى :  قسيم العملت والتحول في إدارة المشروع 3.1.4.3.2

  المـشتريات ، اإلنتـاج ،   ( اإلدارات المختلفةالمعلومات ، فالمنظمة تنقسم اليوم إلى العديد من 
تتم عملية تبادل المعلومات بـين   و حتى يتم أداء األنشطة بشكل فعال يجب أن.....) التسويق 

المستوى الواحد ، و عمودي بين اإلدارات  هذه اإلدارات و األقسام بشكل أفقي بين اإلدارات في
المرسومة ، و منه نقول أنه كلما زاد التقـسيم   ففي المستويات المختلفة من أجل تحقيق األهدا

و بالتالي تنشأ الحاجة إلى ، المعلومات بين اإلدارات المختلفة   زادت أهمية تبادل الوظيفي للعمل
  )38:،ص2005قنديلجي،الجنابي،  ( نظم المعلومات

  
العمليـة   تجعـل إن التطورات العلمية و التقنيـة لإلنتـاج    : التقدم العملي والفني 3.1.4.3.3   

كبير، كل هـذه   اإلنتاجية أكثر تعقيدا ، فالمشروعات أصبحت كبيرة الحجم ، و تحتاج إلى تمويل
كبيرة ، و بالتـالي   العوامل أدت إلى صعوبة اتخاذ القرار ، إذ أن كل قرار خاطئ يعود بخسارة
جب أن تتدفق بشكل    فالمنظمة تحتاج إلى كم هائل من المعلومات الصحيحة المفيدة والمؤكدة التي ي           

  .)22:،ص2001السالمي والدباغ ،( منتظم بين المراكز اإلدارية المتعددة في المنظمة
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باالنفتاح على  إن االقتصاديات المعاصرة تتسم : المنافسة الدولية و المحليةالعولمة و 3.1.4.3.4
عيد الـدولي و  الـص  العالم أي تقوم على اقتصاد السوق ، حيث توجد منظمات عديدة منافسة على

   )134:،ص2007إدريس،  ( المحلي

  
المنظمة ضمان بقائها في الـسوق و   نقصد به العرض الذي يتطلب على: العرض  3.1.4.3.5

يتطلب جمع بيانات هامة تساعد المنظمـة   استمرارها في العمل في ظل جميع الظروف ، و هذا
  )2:،ص2002سلطان، ( على التحدي و متابعة كل التغيرات

  
  The Importance Of  IS المعلومات  أهمية نظام3.1.4.4

 
بتكوين وصف تاريخي   إذ أنه بمثابة ذاكرة للمنظمة بما يعالجه من معلومات تسمحالمراقبة •

 الثقة األخطاء التي قد تقع ، أي أن نظام المعلومات ينبغي أن يحقق  يسهل اكتشافألحوالها،

 . كي تكون المراقبة فـعـالة
طريق تبادل المعلومات و الوثـائق المرافقـة     و االتصال بين مختلف المصالح عنالتنسيق •

  . لمختلف الـتـدفـقات
في عملية اتخاذ القرار عن طريق إيجاد أسـاس أو قاعـدة لتحليـل اإلشـارات                المساعدة   •

  )38:،ص2005قنديلجي،الجنابي،  (خارجياً واألولية التي تبرز داخلياً التحذيرية

 عن حالتها الحالية و الـسابقة ، و         اإلداريةمـستويات   ال ات الضرورية لكل   توفير المعلوم  •
 المعلومات ، حـفـظها ، تحلـيلها ووضـعها معـاً   الـتـنـبؤ عن طـريق تجميع هذه

 . ، وتـنـفـيذيـة مهمةإستراتيجية بـطريقة تـساعد على اإلجابة على أسئلة

 .صيص األعمال تجنب اإلدارة الوقوع في أخطاء التخطيط وتنظيم وتخ •

 .واستخدامها في التنبؤ  تعمل على تحديد وقياس العالقات بين المتغيرات  •

تقلل من الوقت المستغرق في اتخاذ القرارات حيث ال يرسل لمراكز اتخـاذ القـرارات إال                 •
 )35:،ص2002المغربي،  ( .القدر الالزم من المعلومات 
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  :ت في تحقيق أهداف المنطمة كيف تساهم نظم المعلومايوضح الشكل التالي   
  

  )2.1.8(شكل رقم 
  مساهمة نظم المعلومات في تحقيق األهداف

 
  

  
  

   بتصرف36:، ص2002مغربي،ال: المصدر 
 

 IS Classification تصنيف نظم المعلومات 3.1.4.5

  : هناك عدة تصنيفات ألنظمة المعلومات و هي كما يلي     
  

  تصنيف حسب وسائل العمل و التشغيلال  3.1.4.5.1   

واليدوية في التعامل مـع     ،  و هي التي تعتمد على الصيغ التقليدية        : نظم  المعلومات اليدوية      �
  .وهي أنظمة تعتمد على الورق والقلم في مختلف مراحل تشغيلها، المعلومات 

 في  حاسوب ال مقدمتها وفي    ، ةو هي التي تعتمد على التقنيات الحديث      : نظم المعلومات اآللية   �
 .معالجة و تخزين و استرجاع المعلومات

  

 : التصنيف حسب االمتداد الجغرافي3.1.4.5.2

            ، و هـي الـنظم التـي تتجـاوز حـدود الدولـة الواحـدة                : نظم المعلومـات الدوليـة       
                وتتعلق معلوماتها بدولـه أو أكثـر ، مثـل نظـم المعلومـات العالميـة التـي تمـس كـل                     

          و كـذلك نظـم المعلومـات       .  كالنظم التي تشرف عليهـا هيئـة األمـم المتحـدة           العالم دول
ــة  ــل     ،القاريـ ــدة مثـ ــارة واحـ ــدول قـ ــق بـ ــات تتعلـ ــي معلومـ                                 وهـ

  
  

�%ارات ر&��ة 

  
  
  

� أداء إداري 	��

  
  
  

 �MEم ا����,��ت

  
  

 N�F(67 ت ����7�
 ����MOه�اف ا���ا 



     نظم املعلومات ودورها يف مساندة القرارات                                                                                الفصل الثالث 

 

            
  

 

 
 

53  

النظم التي يشرف عليها االتحاد اإلفريقي أو االتحاد األوروبي و كذلك هناك نظـم المعلومـات     
مشتركة كنظم معلومات دول     مصالح   االجهوية التي تجمع دول متجاورة جغرافيا أو دول تجمعه        

  .الخليج العربي أو اتحاد المغرب العربي

 ةاالقتصادي(و هي نظم ذات بعد وطني أي التي تهتم بالمعلومات : نظم المعلومات الوطنيـة    
  .ذات صلة بالوطن فقط) الخ..أو االجتماعية أو الصحية

 تكون على مستوى    و تسمى كذلك بنظم المعلومات اإلدارية و      : نظم المعلومات في المنظمة    
  .وتهدف إلى مساندة و دعم تحقيق أهداف المنظمة ، المنظمات و الشركات

  

  : التصنيف حسب المستويات التنظيمية 3.1.4.5.3

يمكن تصنيف نظم المعلومات التي تخدم المنظمات وتنظيماتها المتسلسلة الهرمية في اتجـاهين             
ستويات التنظيمية األربعة المتسلسلة إدارياً، ثـم       النظم التي تخدم كل مستوى من الم      : أساسيين، هما 

وسيتم توضيح كال مـن هـذين    . النظم الشمولية التي تتعامل مع هذه المستويات، وعددها ستة نظم         
  :التقسيمين كاآلتي  

 

  :  النظم األربعة التي تخدم المستويات التنظيمية***
ومختلفـة فـي    ،  ستويات متباينة   بسبب وجود اهتمامات متباينة ومختلفة، وكذلك تخصصات وم          

حيث أنـه ال يوجـد نظـام    . فيها نوع من التباين واالختالف المنظمة، فإن هنالك أنواعاً من النظم    
 .معلومات منفرد واحد يمكن أن يزود كل المعلومات التي تحتاجها المنظمة، بمستوياتها المتعـددة             

ات، وعلى أساس المستويات التنظيمية نه من الممكن تقسيم وتصنيف نظم المعلومومن جانب آخر فإ
، وصعوداً إلى المستويات األعلى، كآالتي      الدنيا م الدعم لها، ابتداء من المستويات     األساسية التي تقد  

   )58: ،ص2006ياسين، (
  
 يمثل القاعدة األساسـية لحركـة    :level Operational مستوى العمليـات    نظم معلومات    -أ

 حيث يساعد اإلدارة الدنيا على تسيير العمل اليومي في المنظمة ، )95: ،ص2002المغربـي،   (المنظمة
قوم بالتصنيف ، العمليات الحسابية ، الترتيب ،التلخيص،التخزين يويشتمل على إدارة عملياتها حيث 

للبيانات، والهدف األساسي لهذه النظم هو اإلجابة عن األسئلة المتكررة المرتبطة بالعمـل وحـل               
   .)36:،ص2000البكري ،(المنظمةمية التي تواجه المشكالت اليو
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تـساعد فـي تنميـة المعـارف        :  level knowledge المستوى المعرفي    نظم معلومات    -ب
والمعلومات لدى العاملين في المنظمة ، والغرض األساسي منها هـو اكتـشاف وتنظـيم ودمـج                 

كاتـب والعمـل المكتبـي     المعلومات الحديثة في العمل من خالل التعرف على نظـم تـصميم الم            
   ) .188: ،ص2007إدريس، (والتطبيقات السريعة والدقيقة لألعمال اليومية

مراقبـة  وتعمـل علـى دعـم    : Management levelالمستوى اإلداري   نظم معلومات  -ج
ومراجعة اتخاذ القرار وإدارة األنشطة المتعلقة باإلشراف والتوجيه والرقابة في اإلدارة الوسطى ،             

اً ما تدعم القرارات المهيكلة باالعتماد على مصادر المعلومات من داخل وخـارج المنظمـة               وغالب
   ) 53: ،ص2007النجار، (

كن اإلدارة العليا مـن مواجهـة   تم: Strategic level نظم معلومات المستوى اإلستراتيجي  -د
 الداخلية والخارجية التحديات طويلة األجل وتدعم نشاطات التخطيط طويل األجل في كل من البيئة             

 حيث يتم التكيف واالستجابة للمتغيـرات الخارجيـة لتـدعيم القـدرات             ) 95: ،ص 2002المغربي،  (
ساسياً في جميع مراحل اإلدارة اإلستراتيجية      أوتلعب نظم المعلومات االستراتيجة دوراً      . التنظيمية  

ماتيـة المطلوبـة التخـاذ    وخاصة عند وضع األهداف ، كما تقدم هذه النظم  المـدخالت المعلو            ،  
   )4: ،ص2000سلطان، (. القرارات اإلستراتيجية 

  :أنواع تظم المعلومات األربعة التي تخدم المستويات اإلداريةيوضح الشكل التالي   
 

  )2.1.9(شكل رقم 
  أنواع نظم المعلومات التي تخدم المستويات التنظيمية

  

  
  

Source : Laudon & Laudon,2003,p.39 
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  :التي تتعامل مع المستويات التنظيمية المعلومات الوظيفية نظم*** 

، تحصل على الخدمات المعلوماتية عادة      سابقاًالمستويات األربعة، التي أشرنا إليها وأوضحناها       
من خالل ستة أنواع من نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة، والتـي تـصمم ألغـراض                

  :ي همختلفة
  

 Transaction Processing Systems (TPS ) ) التجارية( نظم معالجة المعامالت -أ

اليومية الـتشغيلية  يهـدف هذا النوع من أنظمة المعلومات إلى خـدمـة الـمستويات   
المعـامالت   داخـل الـمنظمة إذ يـقـوم بحصر وتـجميع الـبـيانات التي تعـكس حركـة 

الستخدامات أنظمة أخرى  مصروفات ، اإليرادات و يجعلها مـتاحةمـثل فواتير المبيعات ، ال
 نظـام "  علـى أنــه   المعـامالت ، لذلك يمكننا تعريف نظام معالجة  )5: ،ص2000سلطان، (

  الـذي يجمع و يـصنف و يخزن و يحـدث و يسترجع بياناتحاسوبالمعلومات المرتبط بال

 الت و مدخالت نظام المعلومات اإلداريةحـركة المعامالت داخل المنظمة من أجل حفظ السج

   : يعمل هذا النظام على، و  (Alter,2002,p.199)لمزيد من المعالجات
 فإنلذا حـدود الـمنظمة و بيئتها من خالل ربط العمالء بالمنظمة و إدارتها ،  رسـم �

المدخالت مـن   إلـى فـشل الـنظام في الحصول على فشل نظم تشغيل البيانات يؤدي
   . ة أو تصدير المخرجات إلى البيئةالبيئ

 ستخدم بواسـطة  بـمثابـة منتج للمـعلومات كي تمعالجة المعامالتتـعـد نـظـم  �

   )5: ،ص2000	�.�ن، ( . المنظمة أو خارجها أنواع أخرى من نظم المعلومات سواء داخل

  
  :هنالك خمسة أنواع من نظم المعامالت التجارية في المنظمة، هي

  

: وتؤدي وظائف عـدة، منهـا  . Sales/marketing systemsت والتسويق نظم المبيعا �
 .إدارة المبيعات، وبحوث السوق، والتحسين، وتحديد األسعار، ووظائف المنتجات الجديـدة          

 ، order information systemsومن أمثلتها التطبيقية نظم معلومات طلبات المبيعـات  
 salesونظم وكالة وعمولة المبيعـات  ، market research systemsونظم بحث السوق 

commission systems (Alter,2002,p186) . 

  
وظائفها األساسـية  : Manufacturing/production systemsنظم التصنيع واإلنتاج  �

ــة  ــي الجدول ــشتريات schedulingه ــتالمpurchasing ، والم ــشحن واالس      ، وال
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shipping/receiving ــات ــة العملي ــات engineering ، وهندس ــائف العملي  ، ووظ
operations functions210-208:، ص ص2008السالمي،(.   األخرى( 

  

  :مكونات نظام معلومات اإلنتاج يوضح الشكل التالي   
 )2.1.10(شكل رقم 

  نظام معلومات اإلنتاج مكونات 

  

  

   

  

  

  
  رد بواسطة الباحثةج:  المصدر 

  

الـذي يتـضمن وظـائف    : Finance/accounting systemsنظم التمويل والمحاسبة  �
 ، وعمل مـا يـسمى باألسـتاذ العـام           budgeting الموازنة   محاسبية كإعداد الميزانية و   

general ledger ــواتير ــشوفات والف ــاليف billing ، والك ــبة التك  cost ، ومحاس

accounting functions (Mcleod,2001,p.329) . 

  
 احتياجـات المـوارد    والتي تؤمنHuman resource systemsنظم الموارد البشرية  �

 سجالت العاملين   البشرية من المعلومات التي تحتاجها للتخطيط والتنظيم والتوجيه مثل حفظ         
personnel records ــازات ــضات benefits ، واالمتي  ، compensation ، والتعوي

جور  ، ووظائف المرتبات واألtraining ، والتدريب labor relationsوعالقات العاملين 
payroll functions) ،205-202:،ص ص2008السالمي(   

  
  
  

 
 نظام معلومات اإلنتاج

  
 الجدولة

  تخطيط
المواد 
 األولية

  تخطيط
الطاقة 
 اإلنتاجية

إعداد 
أوامر 
 اإلنتاج

  
 مشتريات

  
الشحن 
 واالستالم
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فإذا كانت جامعة مـثالً فـإن       . وتعتمد على طبيعة عمل المنظمة وتخصصاتها     . نظم أخرى  �
، وشـؤون  course records ، وسجالت المـساقات  admissionsالقبول : وظائفها تكون
  )67:، ص2005قنديلجي ،الجنابي،( .الخ...Alumniالخريجين 

  

  : يوضح الشكل التالي مكونات أنظمة المعامالت التجارية  
  

  )2.1.11(شكل رقم 

  مكونات أنظمة المعامالت التجارية

  

  

  

  

  
  

  رد بواسطة الباحثةج:  المصدر 

  

  OAS) (Office Automation Systems المكتب أتمتة  نظم-ب
م في أعمـال وأنـشطة      تعد هذه النظم نوعاً خاصاً من نظم تشغيل المعلومات والتي تستخد             

وغيـر الرسـمية المتعلقـة     نواع االتصاالت الرسميةكل ألياً يشمل آوتجهيز المكاتب  . المكاتب
لكلمات، ومن أمثلتها معالج ا   . بتوصيل المعلومات بين العاملين سواء داخل المنظمة أو خارجها          

  ).72:،ص2003 والعبد  ،الكردي(البريد االلكتروني والصوتي ،اجتماعات الفيديو والنشر المكتبي، 

  
   KWS ( Systems  Knowledge Work( نظم العمل المعرفي-ج
تهدف هذه النظم إلى دعم العاملين في مجالي المعرفة والمعلومات داخل المنظمة من خالل                  

  )Laudon,2003,p.42)& Laudon ضمان وصول المعرفة والخبرة الفنية بشكل متكامل

  
  
  

 
أنظمة المعامالت 

 التجارية

نظام 
المعلومات 
 اإلنتاجي

نظام 
المعلومات 
 التسويقي

نظام 
معلومات 
 أخرى

نظام 
معلومات 
الموارد 
 البشرية

نظام 
معلومات ال
 محاسبيال
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  \DSS Decision Support Systems نظم مساندة القرار-د

      تقوم بدعم أنشطة اتخاذ القرارات غير المتكررة داخل المنظمة، حيث تعتبر عملية اتخـاذ              
ويواجه اإلداريين في األجهزة الحكومية العديد مـن المـشكالت          . القرار أساس العملية اإلدارية   

ضل الحلول لالسـتغالل األمثـل      المتعلقة بالتخطيط ووضع الخطط، وتحليل البدائل، واختيار أف       
 وينتج عن هذا التنوع من المشكالت تنوع فـي          ).6، ص 2000سلطان ، ( للموارد المتاحة وغيرها  

طبيعة وشكل المعلومات التي يحتاجها اإلداريون، األمر الذي يستدعي إنشاء نظـم معلومـات              
 اإلدارية، وفي مختلـف     قادرة على تلبية االحتياجات المعلوماتية المختلفة على كافة المستويات        

أن اتخاذ قرار سليم أصبح إحدى التحديات التي تواجـه مـديري            ، و  الوظيفية خاصة المجاالت  
اليوم نظراً للتقلبات الهائلة في المجاالت اإلدارية في ظل االتجاه نحو عولمة األجهزة اإلداريـة               

    )99:،ص2002المغربي،( .وتعقد المتغيرات التي تواجهها
  

   MIS \Systems Management Information معلومات اإلدارية نظم ال-هـ
اإلدارية  كـان عـقـد الـسبعينات بـمثابة مرحلة والدة و نـمو ألنظمة الـمعلومات

 حيث اتـسعت تطبيقاتها فـي مختلف أنـشطة األعــمال ، و تعـرف نظـم الــمعلومات    

المنظــمة   مة لـتزويد إداريينوع مـن أنواع أنـظمة الـمعلومات المصم" اإلداريـة بأنها 
المنظمة أو لمساعدتهم    والرقابة على نشاط  ،  والقيادة  ،  والتنظيم  ،  بالمعلومات الالزمة للتخطيط    

  )32:،ص2000البكري،"(القرارات على اتخاذ

    نظـام شـامل يــعمل عــلى       "انه   نظم المعلومات اإلدارية      ) 53:،ص2002الحسنية ، ( عرف
 خاصـة  "دعــم اإلداريـين    ـة لجميع وظائف اإلدارة بهدفجمع كل المعلومات الضروريـ

ـ         بإتاحة المع   "المديرين        لـمـناســب لمـساعدتهم    ت ا لومات الدقيقة و الواضـحة فـي الوق
الـمناسبة و مـن أجـل تــوفير      و بالتالي اتخاذ القـرارات وتنظيم أعمالهم، على تخطيط 

هـي "اإلداريـة  أنـظمة الـمعلومات )102:ص,2002المغربي ، (وعرف ،  "المعلومات الالزمة 
                مـــزيج مـــن معـــطيات عـــلوم الـــحاسوب و تـكنـولوجـــيا الـمعـلـــومات

بـحـوث العمليات و الرياضيات ، و إثرائها بالمعلومات الضرورية إلنتاج تقارير دوريـة   و
نظـم معلومـات مبنيـة علـى     "  )6:، ص2000سلطان ،(، وعرفها  "لمنجزاتاوتصف األوضاع   

، أمـا   " ب اآللـي والتـي تـوفر المعلومـات للمـدراء ذوي االحتياجـات المتـشابهة               الحاس
)43Laudon,2002,p.& Laudon(   فعرفMIS "  نظام يخدم اإلدارة حيث يوفر للمديرين كافة
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المعلومات التي تتعلق باألداء المالي والسجالت السابقة الموجهة بالبيئـة واألحـداث الداخليـة              
  .دم في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بالمنظمة والتي تُستخ

 إطار شامل لمجموعة مـن      نظام المعلومات اإلدارية  "  أن   )282:،ص,2008عليان ، (       وعرفه
المكونات سواء كانت بشرية ، أو مادية تشتمل على عناصر ، وإجراءات تعمل معاً للمـساعدة                

  : من MIS يتكونو "في اتخاذ قرار

معلوماتي يجب أن يحوي على حواسيب آليـة سـواء شخـصية أو     امأي نظ : األجـهـزة ـ
  . من الحواسيب المتنوعة متوسطة الحجم أو كبيرة أو شبكة

تتمثل فـي   : وهي األنظمة التي تشتغل بواسطتها الحواسيب و تنقسم إلى قسمين :البرمجيات ـ
و   تــرتيب البيانـات  البرامج التي تساعد على تنفيذ العمليات مثل برمجيات النظم و تعني تلك

تـقــوم بـتــشـغيل بــيانات     استرجاعها من الذاكرة و برمجيات التطبيقات وهي التي
 األجور و المحاسبة و برامج التصنيع ، هذه البرامج يتم إعدادها من طرف المنظمة مثل برامج

بالـمنظمة نـفسها أو الـحصول عـليها جـاهزة أمـا بــرامج   مـختصين في الـبرمجة
  . )282:، ص2008عليان،(موردي األجهزة من طرف نظم فـيتم الحصول عليهاالـ

و هي عبارة عن المخزن الذي يحوي على البيانات التي تصف كـل   : قـواعـد البـيانات ـ
أو إلكترونية ،  شكل ملفات يدوية علىتكون مخزنة  المنظمة و الجارية في األحداث و العمليات

لـذلك تعتبـر مهمـة ألي نظـام      تحويلها إلى معلومات ت علىبواسطتها يعمل نظام المعلوما
   . معلوماتي

 والتعليمـات ، و ترتيب مجموع الخطـوات  ، هـي عمليات تـقوم بوصف  : اإلجـراءات ـ

وتسمى بخريطة مسار النظام و تقوم بشرح مـا الـذي    المحددة إلنجاز الـعمليات الحاسـوبية
  . يجب عمله

و يعتبر مـن    ، لتشغيل المكونات األخرى و السيطرة عليهاساسيالمورد األ مهـ : األفـراد ـ
 لمعلومـات اليل المعلومات ووضـع البـرامج و إدارة نظـم    بتح أهم عناصر النظام حيث يقوم

)O`brien,2000,p.24( 
  

   /ESS Executive Support Systems نظم الدعم التنفيذي -ز

حيث تمكن اإلدارة العليا من صياغة رسـالة  تخدم هذه النظم المستوى االستراتيجي في المنظمة  
تمـد  عوت،  المنظمة وتحديد رؤيتها المستقبلية مما يمكنها من تصور استراتيجياتها عن المستقبل            
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ــ ــات    ىعل ــات والمعلوم ــى البيان ــصول عل ــي الح ــة  ف ــة وخارجي ــصادر داخلي  م
Reynolds,1992,p.150)(  

   

  : المرتبطة بالحاسوب اآللي بالمستويات اإلدارية ارتباط نظم المعلومات يوضح الشكل التالي 

 )2.1.12(شكل رقم 

  ارتباط نظم المعلومات المرتبطة بالحاسوب اآللي بالمستويات اإلدارية

  
  

Source : http://faculty.ksu.edu.sa/Al -Arishee/431%20Macquette%20 
Materials/MIS   

  
 Expert Systems/ ES األنـظـمـة الـخـبـيـرة -ح

تستخدم لمساندة متخذي  تـنـدرج األنـظمة الـخبيرة ضمـن مجال الذكاء االصطناعي ،
الـتــنبؤ بــخطواتها ، يـتم     القرار في التعامل مع القرارات غير الروتينية و التي ال يمكن

 ميــدان تخصــصه  فــي باالعتمــاد علــى خبــراء كــٍلتــصميم النظــام الخبيــر عمليــاً
Reynolds,1992,p.156)(  مجمـوع  لالــمعارف   مـن   تكون النظام الخبير من قـاعـدة      ، وي

 ةمجموع الـبيانات الـمتعلقة بـمـشكل    تتضمن  أحداث   الـخبرات فـي ميدان ما ، و قـاعدة      
ـ  البحث ، أما محرك االستدالل فهو الـسالمي،الدباغ،  (االتي مجموعة من البرامج التي تسمح بـ

  )53،ص2001
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 .قتراحات المناسبةالبحث في قاعدة المعارف إليجاد اال •
 . ةالتكميلية الضرورية لحل المشكل رح األسئلةط •
 . واقتراح الحلول،  ةتشخيص المشكل •

  . بين الخبير و المستعمل  و بالتالي يمكن أن نعتبر النظام الخبير كوسيط
 

 Interrelationships among systemsالعالقة المتبادلة بين النظم  3.1.4.6

 النظم دوراً مميزاً في خدمة مستوى إداري معـين ، وهنـاك             يلعب كل نوع من أنواع    
عالقات تبادلية وترابط بين هذه النظم لخدمة المنظمة ككل ، حيث ال يعمل كل نظام منها بشكل                 
مستقل عن اآلخر ، وإنما تعمل النظم المختلفة من خالل عالقات تبادلية في المنظمة ، ويـشكل                 

النظم ضمن نظم المستوى التشغيلي المصدر الرئيس لبيانات        نظام معالجة المعامالت والذي يقع      
  :ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي  ، )60:،ص2007النجار،(األخرى 

  )2.1.13(شكل رقم 

  العالقات التبادلية بين نظم المعلومات المختلفة

  

  

  

  

  

  
Source : Laudon & Laudon,2002,p.46 

 Types of IS - Specialization تخصصات الموضوعية الحسبم المعلومات ظن 3.1.4.7

  : كالتالي ة على عدد من المعارف والتخصصاتتتوزع نظم المعلومات المتخصص    

  

  

KWS 

OAS 

DSS MIS 

ESS

TPS 
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  Information Systems Marketing نظم المعلومات التسويقية 3.1.4.7.1

 واإلجراءات التـي تـؤمن       ، نظم المعلومات التسويقية عبارة عن مجموعة من الطرق       
طريقة للوصول إلى    ، وهو    طيط، وتحليل، وعرض للمعلومات الضرورية لقرارات التسويق      تخ

جمع، ومعالجة، وتخزين المعلومات التي يحتاجها المديرون العاملون في مجال التسويق، فـي             
النظام في ضـوء الحاجـة      وقد تنامى االعتماد على هذا       . المنظمات، ألغراض صناعة القرار   

وال تعتبـر   . الضروري والمتنامي بنظم وتكنولوجيا المعلومات     االهتماموء  ، وفي ض  هالماسة إلي 
 في الوقت الحاضر كنظم لإلدارة فحسب، بل هي نظم تشغيلية كـذلك،         ةنظم المعلومات التسويقي  

   (Stair&Reynolds,2001,p.383)حيث توجه هذه النظم نحو نشاطات التسويق

  Geographic Information Systems/GIS نظم المعلومات الجغرافية3.1.4.7.2

نظم المعلومات الجغرافية هي نوع من النظم الحاسوبية، التي تشتمل علـى مكونـات              
والجغرافي لألماكن والمواقع التي    ،  مادية، ومكونات برمجية، وبيانات، تسمح بالعمل الخرائطي        

العمل الطبقـي   وهذا النوع من    .يكون لها مقاطع مترابطة، وتمتلك عناصر جغرافية ذات عالقة        
وتحلل في عدد من األشـكال الجغرافيـة،        ،  الجغرافي يمكن أن يسمح للبيانات من أن تعرض         

والبيانات التي هي في أشكال جغرافيـة غالبـا مـا تكـشف             . وتقليديا يكون ذلك على الخرائط    
معلومات يكون من الصعب فهمها ومالحظتها في أية طريقة فيها مخرجات حاسـوبية تقليديـة               

   (Alter,2002,p149)  مثل المخططات، أو الجداول، أو القوائمأخرى،

  
   Accounting Information Systems/AIS نظم المعلومات المحاسبية  3.1.4.7.3

تحتاج المنظمات المعاصرة أن يكون العاملون فيها، ومن ضمنهم المديرون التنفيـذيين            
 الكافية والوافيـة فـي مجـاالت عمـل          رةامويل، لديهم المه  لتوالعاملون في مجال المحاسبة وا    

ن العديد من الوظائف التقليدية المحاسبية قد دمجت        أبة حيث   الحواسيب ونظم المعلومات المحوس   
وإن تخـصص نظـم     . وشملت في نظم تتطلب خليط جديد من المعرفة التكنولوجية والمحاسبية         
 ومجموعـات المهـارات     المعلومات المحاسبية هو مصمم لتزويد هذا النوع من الدمج للمعرفة         

  لمواجهة هذه التحديات والفرص الجديـدة لعـالم تكنولوجيـا المعلومـات والتعامـل معهـا      
  .)207-205:،ص ص2008السالمي،(
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 Systems /LMS  Library Management نظم إدارة المكتبة 3.1.4.7.4

هذا النـوع  ويؤمن ، هنالك مسميات أخرى لهذا لنوع من التخصص مثل نظام معلومات المكتبة     
من النظم المحوسبة خدمات تعاونية متقدمة متعددة للمكتبات ومراكز المعلومـات المـشاركة،             

إجـراءات الفهرسـة التعاونيـة المحوسـبة،        : ومن تلك الخدمات  . وخاصة المكتبات المدرسية  
يمكـن أن يـتم     ) الـدوريات (واإلعارة ومتابعة المواد المعارة، إجراءات التزويد والمسلسالت        

 مديري المكتبات الذين يستخدمون هذا النظام يمكن      وأن.عامل معها بسرعة، وبكفاءة، وبسهولة    الت
  . اأن يحققوا العديد من اإلنجازات لمكتباتهم والمستفيدين من خدماتها، ومواده

   Systems /CIS Computer Information نظم المعلومات الحاسوبية 3.1.4.7.5
 بشكل أساس في CISحاسوبية الذي يشار إليه بالرمز المختصر يستخدم مفهوم نظم المعلومات ال

مجال التدريس والتعليم األكاديمي، على مـستوى الدراسـات الجامعيـة األوليـة، وخاصـة               
 نظم المعلومات   دراساتوتركز  .البكالوريوس، وكذلك على المستويات األكاديمية العليا واألخرى      

 مثل عدد من مساقات الرياضيات ، مثل اإلحـصاء          الحاسوبية عالمياً على مواد ومفردات عدة،     
  )67:، ص2005قنديلجي ،الجنابي،( الرياضي ونظام العد العشري وغيرها

  

   التحديات التي تواجه نظام المعلومات3.1.4.8

 إلى العديد من التأثيرات علـى عالقتهـا مـع            أدت إن أهمية نظام المعلومات في المنظمة     
، ال هذا النظام يقتضي الكثير من العاملين ذوي المهـارة الفنيـة             المستهلكين و الموردين، فإدخ   

واتصالهم بشبكات االتصال، بمعنى أنه من أجل نظام معلومات جديد ال بد من بناء نظام مالئـم   
 ، ومن أهم هـذه      الحتياجات المديرين مع األخذ بعين االعتبار التحديات التي تواجههم في ذلك          

  : التحديات 

  :جيةتحديات إستراتي 

كيفية استخدام المنظمة لتكنولوجيا المعلومات و تصميم التنظيم التنافسي الفعال في ظل               
  ).11:،ص2000سلطان،(التغيرات الفنية السريعة  بشكل يصعب على المنظمة إتباعه

  .التحديات الخاصة باالتجاه نحو الكيانات العمالقة 

الظروف البيئية التي تتميز بالكيانات     كيف يمكن للمنظمة أن تفهم احتياجاتها للتكيف مع            
العمالقة و تتجه نحو العالمية، ففي النمو المتزايد في التجارة العالمية و ظهور الكيانات العمالقة               
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، والخـدمات   ،  ظهرت الحاجة إلى تبني أنظمة معلوماتية لتدعيم عمليات اإلنتاج وبيع الـسلع             
  ).353:، ص2007النجار ،(ت عبر عدة دولوتوفير شبكات المعلوماتية ورصد تدفق المعلوما

  .تحدي بناء الهيكل الخاص بالمعلومات 

كيف يمكن للمنظمة أن تطور هيكل المعلومات الذي يـدعم أهـداف المنظمـة ، فـبعض                 
المنظمات ال تستطيع تحقيق أهدافها بالمستوى المطلوب بسبب نقص كفاءة هذه النظم التي تتبعها        

  .)34:،ص2005قنديلجي،الجنابي،(

  تحدي االستثمار في نظم المعلومات 

 ه من الـضروري أن تكـون      كيف يمكن للمنظمة أن تحدد قيمة النظام الذي تبنته ، حيث أن           
مـن  وعملية استخدام هذه النظم في تصميم و إنتاج و صيانة المنتجات و الخدمات ذات عائـد،        

 التغير فـي النـواحي      ومتابعة،  وعوائد بناء هيكل هذه النظم      ،  الضروري التعرف على تكلفة     
  .)353:، ص2007النجار ،( التنظيمية الناتجة عن إتباع هذا النظام

  تحدي المسؤولية و الرقابة 

            ألفراد من فهم و تحقيق     امكن  كيف يمكن للمنظمة أن تبني هيكل نظم المعلومات الذي ي
     مسئولة و مقبولة   لنظام أن يضمن استخدام نظم المعلومات بطريقة        لمكن  الرقابة عليه ، و كيف ي
  )33:،ص2000البكري،.( من الناحية االجتماعية

  

   التي أثـرت على تـطـور نـظـم الـمعـلومات العـوامل 3.1.4.9

لتشغيل البيانات ، أما في السبعينات  كانت نظم المعلومات في الخمسينات عبارة عن نظم
لمستويات التـي تحـدد   نظم أخرى تخدم ا ظهرت نظم تـخدم المستويات اإلدارية ، ثم ظهرت

إيضاح العوامل التي أدت هذه التطورات في نظم  استراتيجيات المنظمة في الثمانينات ، ويمكننا
  : المعلومات في النقاط التالية

  

تـزايد  أدى نمو تكنولوجيا المعلومات إلى : الـتـطـور في تكنولوجيا المعلومات 3.1.4.9.1
اسـتخدام   ل المنظمات ، هذا النمو أدى إلـى ضـرورة  الـدور الذي تلعبه نظم المعلومات داخ

، البرمجيات الجديـدة   الحاسبات في كافة المستويات خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار سهولة تعلم
 )2، ص2000سلطان ،( نخفاض التكاليف التي أصبحت في متناول أغلبية المنظماتوأيضا ا

 

.  
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  نظم المعلومـات بتقـديم نظـم ذات   بدأت : الـتـطـور في خصائص التطبيقات 3.1.4.9.2

بـالمخزون ،   أغراض عامة متعلقة بالوظائف المتداولة فـي أغلبية المنظمات مثل تلك المتعلقة
تطـور   ، و  المبيعات ، اإلنتاج ، التسويق و التمويل، لكن مع تطـور دور نظـم المعلومـات               

مــحددة   صصاتتـكنولوجيا الحاسبات اآللـية ظهرت برامج جديـدة تهدف إلى خـدمة تخ
لـنظم   ألفراد أو مجموعات معينة داخل المنظمة مثل نظم مساندة القرار لـإلدارة الوسـطى و  

   . و هذا ما سنتطرق إليه في المبحث التالي )3، ص2000سلطان ،(الخبيرة 
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  المبحث الثاني
  نظم مساندة القرارات

  

  :مقدمة 3.2.1

نفـس الـشيء    . مهام كثيرة من أهمها مهام اتخاذ قراراته       اليومية   حياته أي فرد في     يواجه    
إال أن مهام اتخاذ القرارات في المنظمة تميل إلي التعقيد إلـي  .  أي منظمةحالة في   يعتبر حقيقياً 

وتحتـاج أي   .  علي نجاح أو فشل المنظمـة       كبيراً ، وتؤثر تأثيراً   طويالً  وتستغرق وقتاً  كبيرحد  
 القـرارات ونظم المعلومات المتقدمة في ترشيد عملية اتخاذ ،  ا  ستخدام تكنولوجي ال حديثة   منظمة

كامتداد طبيعي لنظم المعلومات  " DSS بذلك نظم مساندة القرار الخاصةبها، ويطلق علي النظم  
  .)259:،ص2002المغربي ،(  الهيكليةاإلدارية في بيئة القرارات غير 

  

 المستخدمة لتـسهيل مهـام      لوماتالمعأدوات تكنولوجيا   من   نظم مساندة القرار     وتعتبر
وبذلك تصبح نظم دعم القرار مـسئولة       . متعمقاً  وتحليالً  كبيراً تطلب جهداً تاتخاذ القرارات التي    

 ى توصيل القرارات المتخذة إل    عنوكذلك   في القرارات،    المتمثلة أداء مهمة خلق المعلومات      عن
والتفاعـل  ،  مات التي تتسم بالمرونة      المعلو تكنولوجيانظم مساندة القرار من نظم      و. مستخدميها

 مصممة لمساندة متخذي القرارات في بيئة غير مؤكـدة     أنهامع المستخدمين بكفاءة عالية، حيث      
  األمثلة األكثر شـيوعاًً    من Spreadsheets اإللكترونية   القوائموتعتبر برمجيات   . وغير هيكلية 
  ).13:، ص2006ياسين ،( .القرار مساندة لنظم واستخداماً
  

  : مثلتعتبر نظم مساندة القرار من النظم التفاعلية مما يعطيها القدرة علي القيام بمهام     
لرؤية ما سوف "  What – if إذا –ماذا " سلسلة من التحليالت التي تجيب عن التساؤل أداء •

 )(O`brien,2000,p.305 المخرجاتتؤثر عليه مدخالت معينة علي 

      الـسعي نحـو الغـرض      ،Regression مثـل االنحـراف       أدوات نمذجة مختلفة،   استخدام •
Goal Seeking ، أو التباين ،  تحليل التعارضVariance ،..    الـخ لتحليـل المعلومـات.   

                المعلومـات اإلداريـة ونظـم       نظـم ويمثل ذلك ميـزة مهمـة تـشترك فيهـا كـل مـن               
                مــسبقا مقـررة ، حيـث تقــدم نظـم المعلومــات اإلداريـة تقــارير    ات مـساندة القــرار 

ــ ــشكالت توجـ ــة لمـ ــاه المنظمـ ــة، ه انتبـ ــرص معينـ ــم . أو فـ ــا نظـ                                أمـ
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 من جهة أخري تسمح بتقرير مدي تأثير التقارير المدخلة مـن نظـم              فإنها،  ات  مساندة القرار 
 واستخدام أدوات نمذجة لتحليـل       ، وخدمات،   المنظمة من منتجات     مخرجاتالمعلومات علي   
 )59:،ص2000الصباغ، (  القرار المناسبالتخاذالمعلومات توطئة 

  
 Geographical Information Systems الجغرافيـة  تعتبر نظم المعلومـات  كما   

(GIS) أنواع نظم مساندة القرار للتعامل مع المعلومات المكانيـة  أحد Spatial Information 
 كل المعلومات الجغرافية وتعالج معلوماتها كما في الخرائط الرقمية التي يشار إلي             تخزن حيث
 مهـام   في وتعتبر نظم المعلومات الجغرافية مفيدة جداً     . غرافي معين للرجوع إليه   جبموقع  منها  

ـ ،الـخ   ..اتخاذ القرار الذي يعتبر توزيع األشياء من أشخاص، منشآت، مشاريع، موارد،              ىعل
 )O`brien,2000 ,P.303(.أساس جغرافي

  
   مفهوم نظام مساندة القرارات 3.2.2

حيث تقوم  أحد أنواع نظم المعلومات المبنية على الحاسبات         نظام مساندة القرارات هو     
 المعلومـات   إلنتـاج  النظم بتيسير التفاعل بين العنصر البشرى و تكنولوجيا المعلومـات            ههذ

 نظام مساندة القرارات يكون الهدف من تفاعـل العنـصر           فيالمناسبة الحتياجات المستخدمين    
سـلطان،  ( القرارات اتخاذزم لترشيد عملية الالدعم ال البشرى مع تكنولوجيا المعلومات هو توفير       

 )340:،ص2007

، ويمكن توضيح مفهوم مصطلح نظام مساندة القرارات من خالل تجزئة المفهوم إلى عناصره              
  :األساسية

  
 ويمكـن   ،و قد تم التطرق في المبحث السابق بشكل مفصل لتعريف النظم          : System  نظام  -أ

والمتفاعلة فيمـا   ،  أو النظم الفرعية المترابطة     ،  نتظمة من األجزاء    القول بأن النظام مجموعة م    
بينها ، حيث يبنى نظام مساندة القرارات بناء على حاجة المـستفيدين الفعليـة مـع مالحظـة                  

 )712:،،ص2000 ،سرور(التغيرات البيئية التي يتعامل معها 

 
حل محل المديرين في اتخاذ      أن نظم مساندة القرار تدعم ، وال ت        حيث: Support  مساندة -ب

اإلسـناد العملـي     يضاًأوتعني  ،  )125:،ص2007النجار  (القرار ، بل تهيئ للمدير أساليب التحليل        
    )20: ،ص2006ياسين،( لصانع القراروالمعلوماتيوالتقني 
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  : Decision القرار  -ج
لة موضوع هو البديل األمثل الذي يمثل حل المشك" القرار )210:،ص2006ياسين، (عرف 

حريم، حداد، (، وعرفه " نى أن المساندة بجميع أشكالها تهدف التخاذ القرار المناسبعاالهتمام بم

هو اختيار بديل من بين البدائل الكثيرة الممكنة ألجل الوصول إلى   ")140:، ص1998، وآخرون
درك بين هو االختيار الم  ")148:،ص1998العالق، ( هويعرف" هدف، حل مشكل، انتهاز فرصة

هو المفاضلة بين حلول بديلة لمواجهة مشكلة معينة   أوالبدائل المتاحة في موقف معين، 
  "واختيار الحل األمثل من بينها 

 

، وهو ةدارياإل اتنشاطالمن خالل التعاريف السابقة يمكن أن يعرف القرار على أنه أهم     
 .ار الحل األمثل من بين البدائل المتاحة من خاللها تحديد وحل المشكالت باختييتمالعملية التي 

  

   :تصنيف القرارات*** 

يختلف القرار باختالف المركز اإلداري الذي يصدر منه، وبالصالحيات التي يتمتـع بهـا                
ونتيجة هذه االختالفات الكبيرة في القرارات ، فإنه يـتم          ،متخذ القرار والبيئة التي يعمل ضمنها     

  : إلى معايير جديدة، أهمها ما يلي تصنيفها إلى أنواع استناداً
  

  :للمستوى اإلداريتصنيف القرارات وفقا  •

  

القرارات اإلستراتيجية تعني بتحديد  :Strategic Decisions القرارات اإلستراتيجيةأ ـ 
برامج العمل المستقبلي للمؤسسة، وإعداد الخطط المستقبلية والسياسات، وتتعلق بالوضع 

وتتميز قراراتها بالثبات النسبي الطويل األجل، وبضخامة ، لسوقالتنافسي للمؤسسة في ا
 االستثمارات، ويمكن من خاللها أن تقوم المؤسسة باستغالل الفرصة وتجنب التهديدات البيئية

المعلومات، فهي توضح  من  كبيراًوبالتالي فهي تتطلب حجماً،  )80:، ص2000سلطان ،(
تتصف بدرجة عالية من المركزية في ،وبالخارجبصورة دائمة طبيعة المؤسسة وعالقتها 

المغربي ( اتخاذها، حيث تؤخذ القرارات عند قمة الهيكل التنظيمي بواسطة اإلدارة العليا
  )122: ،ص2002،
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وهذه القرارات يتخذها الرؤساء أو : Management Decisions اإلداريةالقرارات ب ـ 
 ما تهدف هذه القرارات إلى تقرير الوسائل اًاإلدارات أو ما يسمى باإلدارة الوسطى، وغالب

المناسبة لتحقيق األهداف، وترجمة الخطط، أو بناء الهيكل التنظيمي، أو تحديد مسار العالقات 
، وقنوات االتصال، وتفويض الصالحيات ، بين العاملين وبيان حدود السلطة، أو تقسيم العمل 
ل الموارد الالزمة لالستمرار في العمل سواء كما أن مثل هذه القرارات يتعلق بكيفية استغال

  )122:، ص2002المغربي ،( .األداءكانت مصادر مالية أو بشرية بما يحقق أعلى معدل من 
 

وهي القـرارات التـي تتعلـق     :Operational Decisions التـشغيلية القرارات ج ـ  
ر هذه القـرارات مـن      والنشاط الجاري في المؤسسة، وتعتب    ،  بمشكالت العمل اليومي وتنفيذه       

اختصاص اإلدارة المباشرة أو التنفيذية، كما أن هذه القرارات تتميز بأنها ال تحتاج إلى المزيـد                
والبحث واإلبداع من قبل متخذها، بل يتم اتخاذها في ضوء الخبـرات والتجـارب              ،  من الجهد   

لقرارات قصيرة المدى،    عن أن مثل هذه ا     السابقة، كما أن اتخاذها يتم بطريقة فورية، هذا فضالً        
 بأسلوب العمل الروتيني وتتكرر باستمرار، ومن أمثلة هذه القرارات، ضـبط            ألنها تتعلق أساساً  

قاسـم  ( .والتسعير وغيرهـا  ،  والنقل  ،  توقيت الموظفين، جدولة إجازتهم، تنظيم حركة التوزيع        
 )22:، ص2004،

  

   :تصنيف القرارات وفقا إلمكانية برمجتها •

 عن الحسنية نقالً(:  القرارات إلى نوعين Simonمعيار صنف سيمون تبعا لهذا ال
   ) 239:،ص2002،
  

   Structured Decisions المهيكلةالقرارات أ ـ 

، وتتناول مشكلة متكررة أو روتينية، حيث يتم تحديد أساليب وهي القرارات المخططة سلفاً
أبرز األمثلة على القرارات  أو التعامل معها، ومن وطرق وإجراءات حل أي مشكلة سلفاً

فهذه القرارات ال تحتاج إلى  ، الخ…واإلجازات، والتوظيف ،  قرار التعين المخططة مسبقاً
    )78، ص2000سلطان ،( .جهد وإبداع فكري، وتقوم المستويات التنفيذية باتخاذ مثل هذه القرارات

  

   Unstructudred Decisions ة المهيكلالقرارات غير ب ـ 

، أو التي تعالج مشاكل جديدة، أو تتعامل مع المواقـف غيـر             ك القرارات غير المتكررة     هي تل 
 هامة على نـشاط     اًثارآ لحلها ولها    المحددة أو غير المألوفة، وال توجد إجراءات معروفة مسبقاً        
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 القـرارات، عنـدما   لمؤسسة في المدى الطويل، وعادة ما تظهر الحاجة التخاذ هذا النوع من             ا
ــة    ــشأن كيفي ــرات ب ــد خب ــرة وال توج ــشكلة ألول م ــسة الم ــه المؤس ــا تواج  حله

(Haag&others,2002,P.129)  ،   ،لذلك فإن مثل هذه القرارات يصعب اتخاذها بشكل فـوري
وتقديم البدائل ومناقشتها، فهذه القرارات     ،   لجمع المعلومات     كافياً  ووقتاً  فكرياً ألنها تتطلب جهداً  
وهذه القرارات تتخـذ فـي مـستويات        ،  بتكار في إيجاد الحلول المناسبة    واالتحتاج إلى اإلبداع    

 ).معقدة وارتباط مستقبل المؤسسة ونجاحهـا بهـذه القـرارات           ( اإلدارة العليا نظرا لطبيعتها     
   )119:، ص2002المغربي ،(

  :العالقة بين أنواع القرارات والمستويات اإلدارية يوضح الشكل التالي     
  

  )2.2.1(شكل 

   والمستويات اإلداريةالعالقة بين القرارات

  
 
Source : Laudon & Laudon,2002,p.82 

 

  : للبيئة تصنيف القرارات وفقاً •

تؤثر البيئة على القرارات المتخذة، وهذا لوجود عدد من المتغيرات والمؤثرات اإلنسانية  
  :ويمكن تقسيم البيئة إلى ما يلي ، ر والطبيعية التي تؤثر على نوع القرا

  

  

  

TPS 
OAS MIS 

KWS 

DSS 

ESS 

OORRGGAANNIIZZAATTIIOONNAALL  LLEEVVEELL 
TTYYPPEE  OOFF 
DDEECCIISSIIOONN OPERATIONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIC 

STRUCTURED ACCOUNTS  
RECEIVABLE 

ELECTRONIC  PRODUCTION 
SCHEDULING COST OVERRUNS 

SEMI- BUDGET 
STRUCTURED PREPARATION 

   PROJECT 
SCHEDULING 

FACILITY 
LOCATION 

UNSTRUCTURED PRODUCT DESIGN NEW PRODUCTS 
NEW MARKETS 
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    :القرارات في حالة التأكدأ ـ 

والالزمـة  ، يقصد بحالة التأكد التام أن يكون متخذ القرار على علم تام بكل المعلومات المالئمة  
 ،التخاذ القرار، ويفترض في هذه الحالة أن متخذ القرار يستطيع أن يحدد كل البـدائل الممكنـة    

  .لالزمة لتنفيذها كما يعرف على وجه اليقين نتيجة كل بديلوالمتطلبات ا

نتـائج   وتتميز عملية اتخاذ القرار في هذه الحالة بالسهولة، كما أن البيئة الخارجية ال تؤثر على    
المغربـي  ( .القرار، ولو أن هذه الحالة تعتبر غير واقعية، حيث أنه ال يمكن وجود حالة  تأكد تام     

  )120، ص2002،
  

    :ارات تحت ظروف المخاطرةقرب ـ 

وهي القرارات التي تتخذ في ظروف وحاالت محتملة الوقوع، وبالتالي فإن على متخذ القرار أن 
  .حتمال حدوثهاايقدر الظروف والمتغيرات المحتملة الحدوث في المستقبل، وكذلك درجة 
لمتخذي القرار مما يعني    والصفة األساسية لهذه الحالة أنه لنتائج كل بديل تتوفر معلومات قليلة            

فكلما ازدادت كمية وجود المعلومات الخاصة بنتائج كل بديل، كلما كانـت  .أنه في حالة مخاطرة   
الحالة أقرب إلى التأكد وانخفضت درجة المخاطرة، والعكس إن كانت كميـة وصـحة ودقـة                

  )37:، ص1997مشرقي ،( .المعلومات منخفضة
  

   :قرارات في حالة عدم التأكدج ـ 

قصد بحالة عدم التأكد تلك الحالة التي يوجد فيها أكثر من بديل دون أن يعرف متخذ القرار وال             ي
يستطيع أن يقدر احتمال حدوث كل بديل لعدم وجود أية بيانات سابقة، فهي القرارات التي تتخذ                
 عندما ترسم أهداف المؤسسة العامة وسياستها، وتكون اإلدارة في ظروف ال تعلم فيهـا مـسبقاً        
بإمكانية حدوث أي من المتغيرات أو الظروف المتوقع وجودها بعد اتخاذ القرار، وذلك بـسبب               

  )121:، ص2002المغربي ،(. وبالتالي صعوبة التنبؤ بها، عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية 
  

  : تصنيف القرارات وفقا للمشاركة في اتخاذها  •

ى نوع المشتركين في اتخاذها، وتمت التفرقة على هذا  إلهناك من يميز بين القرارات استناداً
  .والقرارات الجماعية، األساس بين القرارات الفردية أو الشخصية 
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    :فرديةقرارات أ ـ 

هي قرارات انفرادية، أي ينفرد متخذ القرار بصنعها دون مشاركة في هذا الشأن من جانب من 
واختيار البديل المناسب، كلها ، وتحليلها ، المشكلة وبالتالي فإن عملية تحديد .يعنيه أمر القرار

  .تعتبر عمليات متأثرة كليا بالخيارات السابقة واألحكام الشخصية للفرد متخذ القرار
  

    :قرارات جماعيةب ـ 

وهي ثمرة جهد ومشاركة جماعية، وحسب درجة تأثير أفراد الجماعة على متخذ القرار النهائي، 
  :ثة أنواع تفرقة بين ثالاليمكن و

  .وهو الذي يتخذ القرار، أفراد الجماعة  ينصحون المقرر  �

أفراد الجماعة البد أن يجمعوا بالموافقة على القرار النهائي، ومتخذ القرار يدير النقاش  �
  .وهي القرارات الجماعية باالتفاق، وينميه 

  .غلبيةالقرارات الجماعية باألأغلبية الجماعة توافق على القرار النهائي، وهي  �
  

بعد تحليل عناصر مفهوم نظم مساندة القرارات يمكن عرض تعريفات عدد من الكتـاب             
نظام معلومات محوسب يقوم بدعم القرارات اإلداريـة        " بأنه    )21:،ص2006ياسين،  (حيث عرفه   
انه نظام تفاعلي محوسب يساعد صانع القـرار         "(Mcleod,2001,p.340) وعرفه   في المنظمة ،  

كمــا يــرى ،  "والنمــاذج لحــل المــشكالت غيــر الهيكليــة، ســتخدام البيانــات علــى ا
)O`brien,2000,p.29( نظم تقوم بتجهيز المديرين بأدوات تساعدهم في حل المشكالت شبه          " أنها

 "ولكن بطريقة هؤالء المدراء وأسلوبهم الشخصي في حل المشكالت        ،  و غير الهيكلية    ،  الهيكلية  
نظام معلومات يعتمد على تقنيـة    بأنه  "  )260:،ص2007المغربي ،  (عرفه و ،)21: ،ص 2006ياسين،(

       واألساليب الكمية التقليدية والذكيـة لمـساندة متخـذ القـرار فـي التعامـل مـع                   ، الحاسبات
عرفه  "للوصول إلى قرار واحد أو مجموعة من البدائل       ،  والغير هيكلية   ،   الهيكلية   هالمشاكل شب 

أو مجموعة صـغيرة مـن المـدراء        ،   النظم التي تساند المدير      تلك " )340:، ص 2000سلطان ، (
    واالقتراحـات المتعلقـة  ، يعملون معاً لحل مشكلة شبه مبرمجة من خالل تـوفير المعلومـات     

   ، "بقرار معين ، وتكون المعلومات على شكل تقارير إضافة إلـى نـاتج النمـاذج الرياضـية                
ــه  ــه  )Laudon,2003,p.44)& Laudonوعرف ــي اتخــاذن"  بأن ــدراء ف ــاون الم          ظــام يع

   ،"يع ، ومن الصعب تحديدها مقدماًالقرارات شبه المهيكلة ، وغير التقليدية الخاضعة للتغير السر
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نظم تخاطبية مرنة تقوم على استخدام الحاسـب اآللـي ويـتم             "  )50:،ص2000سرور،(  وعرفه
مهيكلة لتحـسين عمليـة     تطويرها خصيصاً لدعم التوصل إلى حلول المشكالت اإلدارية غير ال         

مجموعـة منظمـة مـن     "  DSS فعرف)Stair&Reynolds,2001,p.23(، أما  " اتخاذ القرار 
األفراد ، واإلجراءات ، وقواعد البيانات ، واألجهزة التي تدعم اتخاذ القرارات الخاصة بحـل               

ت ذات  المشكالت والتي تركز على تحقيق التفاعلية في اتخاذ القرارات في مواجهـة المـشكال             
  .الطبيعة شبه أو غير المهيكلة 

  

   خصائص نظام مساندة القرارات 3.2.3
  :يمكن شرح خصائص نظام مساندة القرارات  بالتفصيل كاآلتي 

  

   شبة المهيكلة و غير المهيكلة تالقراراالقدرة على دعم  �
عـات، وذلـك     أم مجمو  اًالدعم يقدم لصانع القرار في كل المستويات اإلدارية سواء كانوا أفراد          

ويقدم هذا الدعم للمشاكل شـبه المهيكلـة،        ،  بربط األحكام الشخصية مع المعلومات المحوسبة       
  .)248:،ص2002الحسنية،(وغير المهيكلة، والتي ال يمكن حلها بواسطة أنظمة المعلومات األخرى

  :كيفية تركيز نظم مساندة القرارات على القرارات المهيكلة يوضح الشكل التالي     
 )2.2.2(شكل رقم 

 تركيز نظم مساندة القرارات على القرارات المهيكلة

  

  
  

 
  711: ،ص2000سرور،: المصدر             
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   :اإلدارية كافة المستويات في القرارات اتخاذالقدرة على دعم  �
من حيث المبدأ تقوم التنظيمات     ،  ومترابطة من القرارات    ،  يمكن أن يقدم الدعم لسلسلة متعاقبة       
 اتخاذ األصل بغرض خدمة مجموعة محددة من أنشطة         فيعادة بتصميم نظام مساندة القرارات      

 العليـا حيـث أنـشطة       اإلدارة األغلب مستوى    في واحد فقط هو     تنظيمي مستوى   فيالقرارات  
 القرارات اتخاذ توفير دعم بإمكانهلكن مع تطور النظام يصبح  الغالبة هي االستراتيجيالتخطيط  

 الحالة  هذه فيو  ،   للمنشأة   يدار خريطة التنظيم اإل   امتداد األخرى على    اإلداريةات   المستوي في
 القرارات بـين المـستويات      اتخاذ في التكامل   لتحقيق فعالة   ةوسيليعتبر نظام مساندة القرارات     

  . )58:،ص2008السالمي ،( مختلفةال اإلدارية
  
  : ة اتخاذ القرار  كافة مراحل عمليفيالقدرة على دعم األنشطة المختلفة  �

 هـا ،   و تعريف المـشكلة    العثور على    :متتابعة القرارات على ثالثة مراحل      اتخاذ عملية   تنطوي
  .ختيار البديل األفضل ا ، حصر و تحديد بدائل الحل

 المراحـل و مـا      ه نظام مساندة القرارات الفعال يجب أن يقدم نظام الدعم المناسب لكافة هذ            إن
  .) 263:،ص 2000المغربي،(  و بخاصة مراحل حصر و تحديد بدائل الحلمن أنشطةه  عليتنطوي

    
  القدرة على دعم األنماط و النماذج السلوكية المختلفة التخاذ القرار  �

 يتوقف األمـر    نماإو،   حد ذاتها    في القرارات ليست سيئة أو جيدة       اتخاذيمكن القول بأن أنماط     
نظام الفعال لدعم القرارات يجب أن يكون مرنا        ال. على طبيعة متخذ القرار و ظروف الموقف        

 المرونـة أن    ه ولعل من أهم مظاهر هـذ       ، بحيث يتمشى مع األنماط المختلفة التخاذ القرارات      
ــس  ــل مــشكلة القــرارات تحــت تحكــم المــستخدم نف ــة عــرض و تحلي ه تكــون طريق

)Stair&Reynolds,2002,p442(.  
  
  :لقرارات الجماعية  القرارات الفردية و ااتخاذالقدرة على دعم  �

 تتخـذ  التي يتخذها األفراد بمفردهم و القرارات التي على خدمة القرارات     أن يكون النظام قادراً   
 ).261:، ص2002المغربي ،(بصفة جماعية على السواء

 مـشاركة   إلىتحتاج  , و بعض أنواع القرارات شبة المهيكلة        , فالقرارات غير المهيكلة عموماً   
 إدارات فيما بينهم فريق عمل يضم أخصائيين مـن عـدة            نيكونو , تخاذهاا فيأكثر من مدير    

  . )114:،ص2005ياسين،( ومن مستويات تنظيمية مختلفة، مختلفة أو أقسام مختلفة 
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   :االستخدامالقدرة على توفير أقصى قدر من المالئمة و سهولة  �
 نظام مساندة    لكي يكون  لمستخدم الحتياجات ا   تبعاً للتغيير و قابل    االستخدامأن يكون النظام سهل     

 ذلك هو   فيوالسبب  ،  لمستخدم  صديقاً ل ويقصد بذلك ضرورة أن يكون النظام       ،   القرارات فعاالً 
 كان سهل االستخدام فبدون ذلك قد       إذا إالليه  إولن يلجأ المستخدم    ،   ختياريا النظام   استخدامأن  

 يحقق أي نظام مساندة القرار األهداف       لكيو . )309:،ص2003الكردي والعبد ،    (ال يستخدم النظام    
التي صراعى المبادئ والشروط التاليةمم من اجلها يجب أن ي  :  

  .نظام مساندة القرار يجب إن يساهم في تحسين صناعة القرار �
  .يجب أن يتضمن درجة من الذكاء حول مشكلة المستخدم �
  .كفاءة والكلفةيجب أن يحقق النظام الدرجة الكافية من معيار المستخدم في ال �
       وكيـف  ، يجب أن يستخدم النظام من خالل مدراء يملكون الخبرة في فهم ماذا يعني النظام              �

252:،ص2002الحسنية ،( ستخدمي(.   
 اتيجب أن يكون النظام تحت سيطرة المستخدم بغض النظر عن كون نظام مساندة القرار              �

  . ير مباشر أو غ ،أو يستخدم بشكل مباشر، تفاعلي أو تجميعي 
بيانات، نماذج، قدرات على العرض، ووسيط لتمثيل عملية صنع         ( يجب أن يتضمن النظام      �

  ).القرار
يجب أن ينفذ نظام مساندة القرار من خالل إستراتيجية للتطوير لتحقيق أعلى كفاءة وأقـل                �

  .)25: ،ص2006ياسين،( خطر عند إعداد النظام ووضعه في مرحلة التنفيذ
  

  ام مساندة القراراتتطور نظ 3.2.4
 حيث بـدأت والدة نظـم المعلومـات         1967ترجع جذور نظم مساندة القرارات إلى عام             

اإلدارية حيث كان تركيزها آنذاك على تزويد المديرين بالمعلومات الدورية والمبرمجـة التـي              
علـى وجـه    كانت تستمد بياناتها من نظام معالجة المعامالت في المجاالت المالية والمحاسبية            

  .الخصوص 
    ومع مطلع السبعينات تطورت نظم المعلومات اإلدارية لتكون أكثر ارتباطاً مع عمليات اتخاذ 

طلق على هذا   وقد أُ .  وصانعي القرار    نوأكثر اقتراباً من مفهوم الدعم المباشر للمديري      ،  القرار  
االنطالق التكنولوجية لـنظم    النوع من نظم المعلومات نظم قرارات اإلدارة، وقد تم بناء قاعدة            

  .مساندة القرارات من خالل مساهمات بعض األفراد والمنظمات والمعاهد
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كاديمية العلمية والدراسات حول نظم قرارات      عينات ظهرت ألول مرة المقاالت األ         وفي السب 
  , اإلدارة ،نظم التخطيط االستراتيجي ،ونظم مساندة القرارات 

ت بدأت القضايا النظرية والعملية المرتبطة بنظم مساندة القرارات فـي                وفي نهاية السبعينا  
مريكي لعلوم القـرار ، كمـا ظهـر تـأثير           كاديمية وخاصة مؤتمرات المعهد األ    المؤتمرات األ 

 حيث كان له دور كبير فـي توسـيع           "ألتر"الدراسات المهمة التي قدمت من عدة باحثين مثل         
 بـدأت   ُأجريتوبناء على الدراسات العديدة التي      .ة القرارات   اإلطار النظري لمفهوم نظم مساند    

منظمات األعمال بتطوير نظم معلومات تفاعلية تستخدم البيانات والنماذج لمساعدة المديرين في            
وفـي منتـصف    .تحليل المشكالت شبه وغير الهيكلية والتي أطلق عليها نظم مساندة القرارات            

 القرارات الجماعية قامت الجامعات بتصميمها وتطويرهـا،        الثمانينات ظهرت برمجيات لمساندة   
وفي بداية التسعينيات ظهـرت نظـم مـستودعات          .ومن ثم ظهرت نظم المعلومات التنفيذية       

ونظم المعالجة التحليلية الفورية وبرمجيات نظم المعلومات التنفيذية ، وقد مهدت هذه            ،  البيانات  
رارات بكات الفرصة واإلمكانية لتطور نظم مساندة الق      التطورات في تكنولوجيا المعلومات والش    

. الزبون ونظم مساندة القرارات المستندة على تقنية الويب واالنترنت /المستندة على تقنية المزود
حيث أن األجيال الحديثة لنظم مساندة القرارات أصبحت مندمجة مع تقنيات الحوسبة الشبكية من    

  )36-34،ص2006ياسين ،(. صناعي في األعمال من ناحية أخرى ونظم وتقنيات الذكاء ال، ناحية 

  
  اإلداريةالفرق بين نظام مساندة القرارات و نظام المعلومات  3.2.5

  

تتكون نظم مساندة القرارات من حزمة متكاملة من عتاد وبرمجيات وأفراد لدعم القرارات              •
، وشـبكة اتـصال     ،  مجيات  وبر،  اإلدارية، أما نظم المعلومات اإلدارية فتتكون من عتاد         

  ).(Stair&Reynolds,2001,P.449وأفراد لدعم عمليات وأنشطة اإلدارة بصفة عامة 
ونظم إدارة لكـل مـن      ،  وقاعدة نماذج   ،  تستند نظم مساندة القرارات على قواعد بيانات         •

، قاعدة البيانات وقاعدة النماذج ، أما نظم المعلومات اإلدارية فتستند على قواعـد بيانـات                
  .ونظم إدارة قواعد البيانات

وإنما تساهم في دعم القرارات مـن       ،  نظم مساندة القرارات ال تنتج أو توزع المعلومات          •
واقتراح الحلول ، بينما نظم المعلومات اإلدارية تقوم        ،  وتحليل البدائل   ،  خالل بناء النماذج    

 )27،ص2005ياسين ،( وتقدمها في الوقت المناسب  ،بإنتاج معلومات ذات قيمة
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نظم مساندة القرارات تستخدم مخرجات نظم المعلومات اإلدارية ألغراض دعم القـرار،             •
  .بينما تستخدم نظم المعلومات اإلدارية مخرجات نظم معالجة المعامالت إلنتاج المعلومات 

غلب األحيان تستخدم من قبل أنظم مساندة القرارات ترتبط باإلدارة الوسطى والعليا ولكنها    •
ــطى    التك ــاإلدارة الوس ــرتبط ب ــة ت ــات اإلداري ــم المعلوم ــذلك  نظ ــوقراط ، وك ن

  )720:،ص2000،سرور(والعليا

وغيـر  ،  لمشكالت غيـر المتكـررة      ا دعم   في هستخداما القرارات يمكن    أن نظام مساندة   •
 تتعامل مع مشكالت روتينية مهيكلة فإنها اإلداريةأما نظم المعلومات  شبه المهيكلة، المتوقعة

أو تقارير اسـتثنائية    ،   شكل تقارير تشخيصية     في تقدمها تتدفق    التي المعلومات   ، حيث أن  
 القرارات المهيكلة لكنها تكون ذات قيمـة و فائـدة           اتخاذ المعلومات تكفى عادة لدعم      هذهو

  )85:ص,2008السالمي،(  للمشكالت غير المهيكلةةبالنسبمحدودة 

 لحقيقـة المـشكلة   صـادقاً ، و  واقعيـاً ن بمقدور نظام مساندة القرارات أن يقدم تمثـيالً    إ •
ذج لتمثيل المشكلة يمكـن   يحتوى عليها النظام تستطيع خلق نمو التيفميكانيكية بناء النماذج    

 النمـاذج و يقبلـون بـصحة        هذهقون بصحة   ث القرارات ي  متخذي فان   لتالياب و به،  الوثوق  
 يتم بها أدراج الكثير التي الطريقة  فاناإلداريةأما نظم المعلومات ، تترتب عليها التيالنتائج 

 وقـت مـا     فـي  النماذج يقوم بوضعها     فهذه الثقة   همن النماذج ال تبعث على وجود مثل هذ       
  )341:،ص2000،سرور( . حيث ال يتابعوها فيما بعد أخصائيو بحوث العمليات 

لنظام  المسموح به فا   الزمنين بمقدور نظام مساندة القرارات أن يوفر الدعم خالل المدى           إ •
 تتطلب  التي المشكالت   في أيام قليلة خاصة     في النماذج المستحدثة    استخداميسمح بتصميم و    

 كتابـة   فـي  فان الوقت المستغرق     اإلدارية نظام المعلومات    فيأما  ،   قرارات عاجلة    اتخاذ
زمة لتصميم نماذج جديدة و الحصول على النتائج يكون عادة أطول بكثير مـن              الالبرامج ال 
  . المناسب التخاذ القرارلزمنياالمدى 

 والتكيف سواء مع تزايد خبـرة متخـذ القـرار            ، أن نظام مساندة القرارات يقبل التطور      •
أما نظـم المعلومـات     ، الظروف المحيطة بالقرار   فيلتغير السريع   ل أو كرد فعل     ،بالموقف
 فـي لتغيـرات   التكيف مع افيوعدم المرونة ،  النسبي االستقرار فتتميز بالثبات و    اإلدارية
   )265:،،ص2002المغربي ،( . مستوى خبرة و تعلم متخذ القرارفي أو، الموقف 
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  بيئة نظم مساندة القرارات 3.2.6
لكي يؤدي نظام مساندة القرارات دوره بكفاءة وفاعلية يجب توفر البيئة المناسبة والـدعم                    

،ص 2002الحـسنية ،  ( : التـالي ن يكون الدعم من مختلـف النـواحي ك        أالكافي للنظام ، ويجب     
  )248-246:ص

  

 : اإلدارة العليادعم  3.2.6.1

 يخدمها النظام سواء كان على      التي دارة العليا للمنظمة  لية النظام على قدر دعم اإل     اعتتوقف ف     
وبدون الدعم علـى مـستوى   ، أو مستوى مخرجاته من سياسات ، مستوى مدخالته من بيانات     

   )44:،،ص2002المغربي ،(.  المطلوب منه النظامال يؤدي أيهما 
  

  :اجتماعيدعم   3.2.6.2
ويمتـد هـذا    . والتعاون معه من كل العاملين فيها يسهل مهمته       ،  النظام يخدم المنظمة ككل         

  .التعاون إلى األطراف المستفيدة من مخرجات النظام
  
  :لتمويلا 3.2.6.3 
ولكـن  . ية المشاكل التي يتعامل معها النظام     يتوقف مقدار التمويل المطلوب على قدر نوع           

 علـى تكنولوجيـا     تمادهعاالنظام، وذلك في ظل      بكل تأكيد أنه بقدر الدعم التمويلي تكون كفاءة       
والتحديث المستمر على ، وديناميكية عالية لمواكبة التغيير ، مكلفة وكوادر بشرية عالية التجهيز 

   )163:،،ص2002المغربي ،( كافة مكونات النظام

  
  :حيث يجب توفر اآلتي :التكنولوجيا و اآلليات 3.2.6.4

  .أرضية و فضائية، اً يخارجشبكات فائقة السرعة تربط المنظمة داخلياً و   -أ
بدأ بالتقليدية وتنتهي بالمعتمدة على الويب إضـافةً إلـى مخـازن تنقيـب              تقواعد بيانات     -ب

  .مشاكل المتداولة وأنواعهال اإن نوع وحجم القواعد يعتمد على حجم. البيانات
  البرامج واألنظمة -ج
 . بأنواعها والطابعات والسكانرز وأجهزة االتصاالت المختلفة      الحاسبات: األجهزة والمعدات   -د
   )246:،،ص2002 ،الحسنية(
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 :الكوادر البشرية لنظم مساندة القرار 3.2.6.5

ـ      يتكون. وتعمل كفريق  الكوادر البشرية    شكل تُ يجب أن    جوانـب  ى   الفريق من كـوادر تغط
  :وفي كل األحوال فإن هناك كوادر ثابتة مثل. المشكلة ومتطلبات تصميم وتنفيذ النظام

  .التحليل االقتصادية بأنواعها كوادر -أ
  . و دعم القراركوادر لبحوث العمليات -ب
  . كوادر لتحليل النظم وتصميمها-ج
  .كوادر للتحليل اإلحصائي -د
  .ة الحاسبات والمعلوماتكوادر لتقني -ه
   )248:،،ص2002 ،الحسنية(. واالتصاالتكوادر لخدمة شبكات الحاسب  -و
  

 :إدارة النظام 3.2.6.6

  :إن هذه اإلدارة يجب أن تكون. ال شك أن إدارة النظام هي روح وعقل النظام
 والتخطيط ،  ة  وقدرة على القياد  ،  تتمتع بقيادة جريئة ذات رؤية       ،علمية واعية محدثة الفكر      -أ

  .االستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات العصر
اإلدارة كآلية وفكر   مدرك لقيمةعاٍل يإدار ىلديها وعو، تعمل من خالل نظم إدارية دقيقة       -ب

  .وأساليب النجاح
  .تحقيقهاو هاإنجازعلى وضوح األهداف وقدرة  ، وديها معايير معلنة واضحة للتقييمل   -ج
  

 DSS Components ام مساندة القراراتنظمكونات  3.2.7

،  للنظام   الداخلي التعرف على مكونات نظام مساندة القرارات يجب التفرقة بين الهيكل            عند     
 للنظام يتكون من أربعـة أنظمـة فرعيـة          الداخليالهيكل   ، ف   يعمل فيها النظام   التيوبين البيئة   

واجهة التفاعل مـع    ،دارة المعرفة   إنظام  ،اذج  دارة النم إنظام  ،ظام أدارة البيانات    ن(هي  متفاعلة  
قواعد البيانات  (هي    يعمل فيها النظام فتتضمن ثالثة عناصر      التيأما البيئة المحيطة    )  المستخدم

لمـستخدمين مـن    لاألنظمة األخرى للمعلومات المبنية على الحاسبات       و) الداخلية و الخارجية    
   : توضيح ذلك من خالل الشكل التاليويمكن ، )55: ،ص2006ياسين،(  القراراتمتخذي
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  )2.2.3(شكل رقم 

  مكونات نظم مساندة القرارات
  

  
  55:ص،2006ياسين ،:  المصدر 

  
  :المكونات الرئيسة لنظام مساندة القرار بما يليتتمثل و 
 

 Database قاعدة البيانات 3.2.7.1

وباسـتخدام  ،  زنة في مكان مركزي في نظام مساندة القرار         هي عبارة عن البيانات المخ          
والتي تستخدم إلنتاج المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في المنظمة   ،  تكنولوجيا الحاسب اآللي    

 ريخية  والحالية عن المعامالت المعبرة عن العمليات الرئيسية للمنظمـة          اوتتمثل بالبيانات الت  ،  
أو صغيرة يمكن التعامل معهـا      ،   ويمكن أن تكون قاعدة كبيرة       .)318:،ص2003الكردي والعبد ،    (

 من قواعد بيانات المجاالت الوظيفيـة       كما يمكن أن تعبر عن بيانات داخلية      ،  بحاسوب صغير   
،  )127:،ص2007النجـار، (أو المحلـي    ،   خاصة باالقتصاد القومي     أو خارجية ،  للمنظمة نفسها   

ا على توفير وصول سهل للبيانات مع مراعاة قواعـد أمـن   وتكمن أهمية هذه القاعدة في قدرته   
البيانات مع وجود نسخة احتياطية لضمان عدم توقف العمليات عند تعرض القاعدة األصلية إلى              

  : ، ويترتب على وجود قاعدة البيانات العديد من المزايا منها  )52:،ص2000الصباغ، ( مشاكل
  .متاحة توليد معلومات من نفس كمية البيانات ال -
 .اإلجابة على االستفسارات المرتبطة بموضوع محدد  -
 .قل لتخزين البيانات أقل حد ممكن ، واستخدام مساحة أتقليل ازدواجية البيانات إلى  -
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 .استقالل البيانات عن البرامج ، وعرضها واالحتفاظ بها بشكل أسهل  -
 .تحسين وتعزيز إدارة البيانات  -

في التقارير الدورية والتقارير الخاصة ، ومخرجات النمـاذج         وتتمثل مخرجات قاعدة البيانات     
  )319:،ص2003الكردي والعبد ، (الرياضية 

  
   DBMS نظم إدارة قواعد البيانات 3.2.7.2
وقدرات في  :صلتحسين نوعية االستجابة لقواعد البيانات للنظام يتطلب ذلك وجود خصائ               

الستعالم ، التحديث ، التخزين ،االسترجاع، معالجـة        نظم إدارة قواعد البيانات لتنفيذ عمليات ا      
وتعتبر نظـم   . البيانات  وإنتاج التقارير واستخالص المعلومات الالزمة في عملية صنع القرار            
وبـدونها ال   ،  إدارة قواعد البيانات هي وسيط ال غنى عنه بين المستفيد وموارد قاعدة البيانات              

 كما ال يمكن تعديل وتحـديث البيانـات          ، والسجالت،ات  يمكن التحكم بالتركيب المنطقي للملف    
  (Gupta,2000,p.276)ومعالجتها وإعادة تخزينها 

  
  

 Model-Base قاعدة النماذج 3.2.7.3

 فهو تصوير مكثف للواقـع      النموذجقبل التعرف على قاعدة النماذج يجب توضيح مفهوم               
ر المستهدف ، وتعتمد طبيعة النماذج علـى        من اجل فهمه وتفسيره ، ودراسته بغية إجراء التغيي        

  . طبيعة ودرجة تعقيد مشكالت الواقع موضوع الدراسة والقرار 
وقد تكون النماذج معيارية تصف ما يجب أن يكون مثل نماذج البرمجة الخطيـة ، أو نمـاذج                  

مثـل نمـاذج    ،  موضوع الدراسـة    وصفية تهدف إلى وصف الحقائق والعالقات في الظاهرة         
  ) 66-64:،ص ص2006ياسين،(ونماذج خطوط االنتظار ، ة المحاكا

  
 بأنها حزمة من برامج النماذج الجاهزة التي تـستخدم لحـل            قاعدة النماذج ويمكن تعريف       

وخاصـة  ،  وتضم نماذج لدعم وظائف المدير      ،  مشكالت متنوعة في مجاالت األعمال المختلفة       
  :ويمكن تصنيف النماذج كما يلي،  عمليات صنع القرار غير الهيكلية وشبه الهيكلية

وهي تفيد في مساندة قرارات اإلدارة العليا ذات العالقـة بـصياغة            : النماذج اإلستراتيجية    -
 األداءوتطبيق استراتيجيات األعمال ، تحليل الموقـف االسـتراتيجي للمنظمـة وتقـويم              

 .االستراتيجي 
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لية المبرمجـة فـي مـستوى اإلدارة        وهي تستخدم لدعم القرارات الهيك    : النماذج العملياتية    -
  ).64-63:،ص ص2006ياسين،(العملياتية 

  
 Model Base management systems  نظم إدارة قاعدة النماذج3.2.7.4

واستخدام الوحدات التركيبية لبناء    ،  هو نظام برمجيات يقوم على تنفيذ وظائف إنشاء النماذج             
 ومعالجة البيانات ، كما يضم برامج إدارة النمـاذج          تحديث النماذج  أو،  وتعديل  ،  قدرات جديدة   

  .التي تتولى البيانات والنظام الفرعي إلدارة الحوار مع المستفيد النهائي 
 انه من المفترض أن تتضمن نظم مساندة  القرارات تشكيلة من النماذج الجـاهزة     ويرى توربان 

نقالً (والرياضيات واالقتصاد   ،  حصاء  واإل،  واألساليب الكمية   ،  في مجاالت مختلفة لعلم اإلدارة      
  ).66-64:،ص2006عن ياسين،

  
، وتحتوى قاعدة النماذج في نظم مساندة القرار على نماذج مفيدة إلغراض تحليل البيانات                   

  :وتقييم بدائل القرار وهي 

لرؤية ما سوف "  What – if إذا –ماذا " سلسلة من التحليالت التي تجيب عن التساؤل أداء -
  .المخرجاتتؤثر عليه مدخالت معينة علي 

 ،Regression االنحـراف     الوسط ، الوسـيط ،     ، مثل التحليل اإلحصائي    أدوات   استخدام -
  Variance (Hicks,1990,p.101)التباين 

 لو حيث يتم تغييـر  -هو حالة خاصة من ماذا :  sensitivity analysisتحليل الحساسية  -
تم مراقبة التغيرات الناتجة ، وتستخدم عنـدما يكـون           حد فقط بصورة متكررة وت     متغير و 

 .صانع القرار غير متأكد من االفتراضات التي وضعها لتوقع قيمـة متغيـرات رئيـسية    

O`brien,2000,p.305)(  
 الذي يحدد المدخالت الضرورية للوصول إلى المستوى Goal Seekingتحليل االستهداف  -

 حتـى  األخرىفية لمتغير ثم يتم تغير المتغيرات المطلوب من المخرجات أي تحليل قيمة هد   
 .يتم الوصول للهدف 

     حيـث  وهـو توسـيع لتحليـل االسـتهداف       : optimization analysisمثلية تحليل األ -
         يكون الهدف إيجاد القيمة المثلى لمتغير واحد أو أكثـر فـي ظـل وجـود عقبـات ، ثـم        

       اكتـشاف أحـسن القـيم     يـتم يتم تغيير متغير واحد أو أكثـر بـصورة متكـررة حتـى         
. تحليل المعلومـات  تقوم النماذج السابقة ب     )61:، ص ص  2000الصباغ،.( للمتغيرات المختارة   

             المعلومـات اإلداريـة ونظـم مـساندة        نظـم  ميزة مهمة تشترك فيهـا كـل مـن           وهذه
ــارير      ــة تق ــات اإلداري ــم المعلوم ــدم نظ ــث تق ــرار، حي ــررةالق ــسبقاًمق                           م
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 من جهة أخري   فإنهاأما نظم مساندة القرار،     .  أو فرص معينة   توجه انتباه المنظمة لمشكالت   
 المنظمة مـن    مخرجاتتسمح بتقرير مدي تأثير التقارير المدخلة من نظم المعلومات علي           

 القـرار   اتخـاذ للمساعدة على   منتجات وخدمات واستخدام أدوات نمذجة لتحليل المعلومات        
 .المناسب

  
  Interface (Dialogue) Subsystem )الواجهةا(نظام إدارة الحوار البيني  3.2.7.5

ونظـام مـساندة    ) متخذ القرار (تمثل الواجهة الطريقة التي يتم بها الحوار بين المستخدم                
 معلومات، تحليـل    ستخراجا،  ستفساراتاالقرار، وتتمثل بكيفية إدخال األوامر، الحصول على        

الحوار بين المستخدم ونظام مـساندة القـرار        ، ويمكن أن يتم     معلومات باستخدام قاعدة النماذج   
  (Haag&others,2002,p.131)بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر 

  :بطرق متنوعة منهامباشرة وإدخال األوامر إلى الواجهة عن طريق يتم الشكل المباشر للحوار  
  .وهي األكثر شيوعاً   Windowsقوائم االختيار كما في نظام  �
  . لوحة المفاتيحكتابة األوامر بواسطة �
 .أو من خالل ملء جداول أو مربعات حوار معينة �
  المستخدم النهائي يجيب عليهاالسؤال واإلجابة، حيث يطرح النظام سلسلة من األسئلة  �

نموذج المخرجات ، حيث يعرض النظام نمـوذج مـدخالت يقـوم            / نموذج المدخالت  �
      على هذه المدخالت يقوم البرنامج بتقديم       المستخدم النهائي بتزويده بالبيانات الالزمة ، وبناء 

  ).333-332:،ص ص2003الكردي والعبد ، (ل مماثمخرجات بشكل نموذج 

والمجدولة ، أو االستعانة ، قد يكون الحوار بشكل غير مباشر باستخدام وسيط كالتقارير الدورية 
يقدم التقارير  ) محلل(الستخراج هذه التقارير ، أو االستعانة بـ        ) المشغل(بأحد موظفي المنظمة    

أما المخرجات فيمكن أن تكـون  ج وتقديم مقترحات وتوصيات ،      باإلضافة إلى تقديم تفسير للنتائ    
  .رسوم بيانية أو تقاريرعلى شكل 

  

  :المكونات األساسية لنظام مساندة القرارات يوضح الشكل التالي     
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  )2.2.3(شكل رقم 

  
  

Source: http://faculty.ksu.edu.sa/Al -Arishee/431%20Macquette% 20 /Materials 
/MIS   
  

   بناء نظام مساندة القرارات 3.2.8
ستراتيجية شـاملة ،    أتي في ضوء رؤيا إ    وبناء نظام مساندة القرار ي    ،  إن قرار تصميم    

ولـيس  ،  وخطة واضحة ومتكاملة إلدارة واستثمار موارد تكنولوجيا المعلومات في المنظمـة            
 عن الرؤيا اإلستراتيجية التي يجب أن تكون المرجعية األساسية لإلدارة في كـل               منعزالً اًقرار

  .دارة تكنولوجيا المعلومات إقراراتها الخاصة ب
 بتصميم وصياغة خطوات لبناء نظام مساندة القرار بحيث تتم عن            "كين ومورتن "  قام  

 ، مرحلة تطبيق النظام ،      طريق أربع  مراحل ، مرحلة ما قبل التصميم ، مرحلة تصميم النظام            
  ).267:،ص2002 عن المغربي ،نقالً(وأخيراً مرحلة تقييم النظام 

  
  مرحلة ما قبل تصميم نظام مساندة القرار 3.2.8.1

  

، وصياغة األهداف اإلجمالية لنظام مساندة القرار ،        تعريف أهداف نظام مساندة القرارات       ) أ(
ام ، تحديد نوع القرارات اإلدارية التي يقوم النظـام          وتحديد الوظائف التي يجب أن يؤديها النظ      
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بدعمها واحتياجات اإلدارة المستفيدة وخصوصاً درجة هيكلة المشكالت التـي تواجـه اإلدارة             
.(Hicks,1990,p.105)  
 

المـوارد   التكلفة االقتصادية لبناء النظام ، وكـذلك         يدعمل دراسة جدوى اقتصادية لتحد     ) ب( 
ونظم إدارة قواعـد البيانـات ،       ،  وبرامج  ،  استعمالها في النظام من أجهزة      التي يمكن   المتاحة  

  .وكذلك معرفة القدرات التنظيمية المتوفرة في المنظمة 
  
 التي بإمكانها توفير المعلومات التي يحتاجها المدير في صـنع          تعريف النماذج المعيارية   ) ج ( 

عليه الشيء وتتسم  أو ما ينبغي أن يكون  ،   القرارات الرئيسية ، وتشير كلمة معياري إلى مقياس       
بالمثالية والنظرية ، وعند تطبيق نظام مساندة القرار قد ال نصل إلى النموذج المعياري ولكنـه                

  .مهم جداً عند تصميم النظام 
(  ومـصادرها ،  تحديد اإلجراءات التي يجب أن تتبع ، وتحديد مدخالت النظام من بيانات              -

  ) .ات بيانات ، مخرجات نظم معلومات إدارية قواعد بيانات ـ مستودع
 الضرورية لعمل النظام وخاصة مؤهالت وخبرات المستفيدين ، وإجـراءات           دالموار تحديد -

 .) 272-270:ص: ،ص2006ياسين،(  النظاملوقواعد العمل وبيئة عم
  
 Design Stageمرحلة التصميم  3.2.8.2

وتحديد مـا   ،   موضع التنفيذ ا سابقاً   التي تم وضعه  ضع األهداف   تتم مرحلة التصميم بو   
  : وتنقسم المرحلة إلى جزأين ، يمكن القيام به عملياً عند تطبيق نظام مساندة القرارات فعلياً 

  
، وتحديد وظائفه ،  لمواصفات النظام مومفاهي، وضع تصورات حيث يتم  :  التصميم المنطقي-

  .والنظم الفرعية المكونة له
يث يتم تصميم المخرجات ، قواعد البيانات ، قواعد النمـاذج، بـرامج             ح:  التصميم الطبيعي    -

خيـراً تـصميم    أإدارة الحوار مع المستفيد ، تصميم عمليات المعالجة ، تصميم المـدخالت ، و             
  .واألمن  المراقبات ووضع إجراءات الحماية

  ).269:، ص2002المغربي ،(وفحصه بشكل كامل قبل تطبيقه  النظام  اختبار-
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  Implementation Stageتنفيذ النظام مرحلة تطبيق و 3.2.8.3

 
تضمن هذه المرحلة تدريب المستفيدين والتقنيين في إدارة نظم المعلومـات ، ونـصب              

وتصميم دليل شـامل    ،  األجهزة وتحميل البرامج وتشغيل النظام ، وإعداد اإلجراءات التفصيلية          
اندة القرار ، ويجب أن يكون لـدى المنظمـة           إن التطبيق عملية حيوية في بناء نظام مس        .لها  

والعاملين حاجة ملحة لتطبيق النظام وقناعة تامة بمدى أهميته وجدواه في تقدم سـير العمـل ،                 
 ،ص  2006ياسـين، (ويمكن تعزيز ذلك عن طريق إشراك العاملين في عمليـة تطـوير النظـام             

   .)274-273:ص
  

 Evaluating Stageتقييم النظام مرحلة  3.2.8.4

والنتـائج التـي توصـل لهـا        ،  إن عملية التقييم صعبة ويمكن أن تتم بمقارنة أداء النظام               
 حـسب   األداءبالمعايير التي تم وضعها مسبقاً عند بناء النظام ، والمراجعة باستمرار لقيـاس              

 ).271، ص2002المغربي ،(المعايير لتحسين أداء النظام 

  
  )750: ،ص2000ور،سر(  أهداف نظم مساندة القرار 3.2.9

  .دعم متخذ القرار في حل المشاكل غير المحددة أو شبه المحددة �
، فالنظـام يـساعد    من االستغناء عنهـا دعم األحكام والتقديرات الشخصية بدالً  �

 .المدير وال يحل محله 
  . بدالً من التوقف عند تحقيق كفاءتها فقطتحسين فاعلية صنع القرار �

  
   :قرارأنواع نظم مساندة ال 3.2.10

  : و هي كما يلي لنظم مساندة القرارات وردت في أكثر من مرجع هناك عدة تصنيفات      

 : نوعين من أنظمة مساندة القرار بين )Gigg(  ميز •
  

   نظام مساندة قرار موجه بموجب النماذج  - أ
             إليجـاد بـدائل مخرجـات     ،  استخدام نموذج رياضـي النجـاز عمليـات متكـررة                

ــرار ، ــذا  ق ــز ه ــوع ويتمي ــه الن ــصالًبأن ــون منف ــتخدام خــاص ويك ــنذو اس                    ع
ــات  ــة المعلومــ ــة    أنظمــ ــل ببرمجيــ ــة أي يتمثــ ــي المنظمــ                                       فــ
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، )SPSSمثـل   (يتم استخدامهما ألغراض محددة، مثال ذلك البرمجيات اإلحـصائية           جاهزة
: ، ص 2007النجـار ،  () QSBمثـل برمجيـة     ( برمجيات خاصة بنماذج بحوث العمليات    

125(.  
  
  قرار موجه بالبيانات نظام مساندة _ ب

ويتميز هذا النوع بقدرة كبيرة على تحليل حجم كبير من البيانات مما يمكن صانع القرار من     
، ويمكن تحليل هذه البيانات باستخدام المعالجـة        الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ القرار     

 )126:، ص2007النجار ،( Data Mining ، والتنقيب عن البيانات  OLAPالتحليلية الفورية 

  
   : كاآلتي) لدونفان ومادنايك  ( وفقاًنظم مساندة القرارويمكن تصنيف  •
 Quick-Hit DSSنظم مساندة القرارات ذات التوجه المحدود _ أ

ويتم تطويرها بسرعة لمساعدة المـديرين علـى اتخـاذ          ،  وهي نظم محددة المجال والوظائف      
  :وع يقدم الفوائد التالية القرارات بفاعلية ومرونة ، وهذا الن

  .تساعد المدراء الذين لم يستخدموا نظم مساندة القرار من قبل  •
تقدم الدعم لألنواع الرئيسية للقرارات اإلدارية سواء كانت جديدة أو لها صلة بخبرات              •

  . في السابق نيالمدير
 .تعتبر من البنية التقنية الضرورية لبناء وتطوير نظم قرارات متكاملة  •
اعد في تقديم الدعم المطلوب للقرارات في الحاالت التي ال تـستطيع فيهـا اإلدارة               تس •

.(  يتم اسـتكمال مراحـل مـشروع نظـم مـساندة القـرارات               حتىاالنتظار طويالً   
 )111:،ص2006ياسين،

  
 Institutional DSS  القرارات المؤسسيةنظم مساندة_ ب

 أو توليـد   ،تسمح لمتخذ القرار باسـترجاع وهي عبارة عن نظم كاملة يتم تطويرها لكي             
وتتعامل مع القرارات المتكررة دورياً ، والتـي        معلومات ذات عالقة بمشكلة ذات طبيعة عامة        

  .تستخدم لفترات طويلة نسبياً 
  
 DSS Generatorsمولدات نظم مساندة القرارات _ ج

سريعة لنظم مساندة القـرار ذات      تصمم هذه المولدات لمساعدة متخذ القرار في توليد تطبيقات          
، ولكنها تمتاز بسرعة التطـوير      ،  إمكانية محدودة مقارنة مع نظم مساندة القرارات المؤسسية         

، وتتعامـل   وذلك باستخدام لغات الجيل الرابع    ،   وإجراء تحليالت بسرعة كبيرة       ، توليد تقارير و
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ودة في حياة المنظمة مثـل قـرارات        مع مشكالت غير متكررة دورياً ، وقد تحدث مرات محد         
   .)112،ص2006ياسين ،(التخطيط االستراتيجي 

  
  أدوات نظم مساندة القرارات_ د

تصمم هذه األدوات للمساعدة في تطوير نظم مساندة قرار ذات إمكانات محـدودة مقارنـة             
توفره من إمكانية   وما  ،   الجداول اإللكترونية    ةومن أمثلة هذه األدوات حزم    . بالنوعين السابقين 

ويمكن استخدام هـذه األدوات بـشكل       ،  ومعالجة قاعدة بيانات محدودة     ،  توليد الرسوم البيانية    
  .مستقل أو من خالل نظم مساندة القرارات

  
  : نظم مساندة القرارات كالتالي )274:، ص2002المغربي ،(وقد صنف  •

م فرد يؤدي نفس األنشطة فـي       وتركز على وجود مستخد    : نظم مساندة  القرارات الفردية     -أ
  .اتخاذ القرارات 

صممت نظم مساندة القرارات في بـداية الــسبعينات         : نظم مساندة القرارات الجماعية    -ب
القرارات الفردية ، لكن في نهاية الثمانينات توسع مفهوم نظم مساندة القرارات  على أساس دعم

دي بـل بـشكل جماعي ، لـذلك جـرى  تبين أن معظم القرارات ال تـتخذ بشكل فـر بعد أن
هذه النظم لتلبي حاجة الجماعة و هذا ما ظهر تحت اسم نظم مساندة القـرارات   تـطوير على

 للنظام نويتم التركيز فيها على وجود مجموعة من المستخدمي،  )112: ،ص2006ياسين،(الجماعية
ي يؤديها اآلخـرون، ولكنهـا       منهم مسئوالً عن أداء مهام مستقلة عن تلك الت         ، حيث يكون كالً   

  .مرتبطة بدرجة عالية 

اآللـي   نظام تفاعلي مبني على الـحاســب " كما تعرف نظم مساندة القرارات الجماعية بأنها 
 يـسهم فـي تسيير و حل المشكالت غير المبرمجة التي تسعى لحلها مجموعة مـن متخـذي  

  )311، ص2007النجار ،( " القرارات الذين يعملون معا كفريق

والتي يكون قيها التركيز على أداء مهام تنظيمية ، وتتضمن          : نظم مساندة القرار التنظيمية    -ج
تتابع العمليات وتنتمي إلى مجاالت وظيفية مختلفة ، مثل القرارات المتعلقة بـالتخطيط طويـل               

  .األجل 
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   المعوقات التي تواجه تطبيق نظم مساندة القرار في المنظمة 3.2.11

 التغييرمقاومة  -أ

واألفراد الذين في وضع يمكنهم من الرقابـة علـى          أ  ، ويكون ذلك إما من قبل المسئولين          
وربما ال يرغبون في التخلي عن هذا الدور لصالح النظام الجديـد بـسبب              ،  بعض المعلومات   

إما ، و يفرضها النظام  جديدة قيود  والتعامل مع تكنولوجيا جديدةالخوف من فقدان وظائفهم ، أو
  ).172، ص2002المغربي ،( الخوف من نتائج شفافية المعلومات

  ضعف البنية التحتية المعلوماتية. ب

   في الوقت المناسبها سواء من عدم توفرها أصالً أو صحتها أو عدم توفرقلة البيانات •
 أو عـدم    االتـصاالت جودة شبكة   ضعف  مة ، و   من قبل العاملين في المنظ     حجب البيانات  •

   .توفرها أصالً
 وتدريبها بمـا يتناسـب مـع        أو عدم تنميتها  ،  أو عدم توفرها    ،  ضعف الكوادر البشرية     •

  .متطلبات النظام 
   .عدم توفر التنظيمات والتشريعات التي تنظم وتحمى تداول البيانات والمعلومات •
 ).173:، ص2002المغربي ،( لنظاما ة لتطبيق الالزمالمكونات المادية والبرمجية عدم توفر  •

  
 ضعف بيئة القرار  -ج

وصناعة ،  الفرق بين اتخاذ قرار     ومعرفة  ،  العلمي    قناعة اإلدارة العليا بقيمة القرار      عدم     •
  . تضارب القرارات على المستويات المختلفة  ، وقرار  وأنهم  أصحاب القرار

ب المتمكنة من أسالي   و،   التي تعي أهمية نظم مساندة القرارات        عدم توفر الكوادر البشرية    •
  )بحوث العمليات واألساليب الكمية(صناعة القرار

معاهـد دعـم    وندرة  ،  وقيمة دعم القرار    ،   بقيمة اإلدارة    الوعي وفقر   اإلداريفقر الفكر    •
 )51:،ص2000سرور،(القرار
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  :  قيود تضعها الحكومة والسلطة القائمة -د

 تـضارب   و ، تنازع السلطات نحو جهة االختصاص في اتخاذ قرار في مشكلة محـددة            •
   .االختصاصات

تحت مـسميات أمـن     ، والمعلومات   القيود الموضوعة على البيانات    ، و  احتكار المعلومات  •
   .الدول

    .  System Thinking and Approach       فقر اإلدارة بمفهوم فكر النظم •
المستقبلية ومتابعة حركة المتغيـرات     ،  ضعف الرؤية   ، و ستراتيجيغياب فكر التخطيط اال    •

  .رتبطة باألنشطة التنمويةالم
  .)43، ص2002المغربي ،( .الخوف من المسئولية، وبيروقراطية اإلدارة •
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  المبحث الثالث 
   االستخدام األمثل لنظم مساندة القرارات

  
   :مقدمة 3.3.1

 ونظـم مـساندة   ،تم التعرض في المبحثين السابقين إلى نظم المعلومات بـشكل عـام           
وتوضيح مفهومه ومكوناته وأهدافه ، ويتناول هذا المبحث مناقشة كيفية  ، خاصالقرارات بشكل 

 ومدى أهميته في مساعدة المنظمة في     ،  االستخدام األمثل لنظم مساندة القرارات في أي منظمة         
 جودة القرارات تتوقف على عدة عوامل       أن حيثتوفير الدعم المناسب لتحسين جودة القرارات       

  :أهمها 
مدى , عدد البدائل المطروحة    ،  مدى كفاية المعلومات المتاحة     ,  المعلومات المتاحة    مدى مالئمة 

 وقـت   هـي من  ز نقطة محددة من ال    في كلهو ذلك   ،  مناسبة النماذج المستخدمة لتحليل المشكلة      
 المطالـب عـن     هذه تعمل على تحقيق     التي هي نظم مساندة القرارات     حيث أن ،   القرار   اتخاذ

 لتحقيق أهدافها    نظام فعال التخاذ القرارات    فيو البرمجيات   ،   و النماذج     ، تطريق دمج البيانا  
.  
  

  )115:،ص2000ياسين،) (248:،ص2007إدريس ،( بناء نظام مساندة قرارات متكامل 3.3.2
  

  :  متكامل ال بد من توفر اآلتي DSSلكي يتم بناء نظام 
  

ة من حواسيب وأجهزة اتـصال      لكتروني ،وتوفر اإلمكانات المادي   االوجود نظام للحاسب     •
  .وشبكات 

و المخزنة على ، مجموعة من ملفات البيانات المرتبطة ببعضها       قاعدة بيانات تشمل    توافر   •
  . وإمكانية استرجاع البيانات وسائط التخزين المختلفة للحاسب

 واألجهزة المستخدمة في النظـام      ، مالمستخدتوافر األموال الالزمة لتطوير نظام الحاسب        •
 .راستمراب
، ووجود دعم من قبلها باستمرار لضمان  بأهمية توافر نظام مساندة القرارات اإلدارة قناعإ •

 نجاح النظام

تفاعـل دائـم بـين    اإلدارية، ووجود توافر مجموعة من المديرين على درجة من الكفاءة     •
   المختلفة اإلدارية المستويات فيالمديرين 
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ومصممي النظم مع مراعاة     االلكترونيةاسبات   مجال الح  فيتوافر مجموعة المتخصصين     •
  .الترتيبات الالزمة الستخدام النظام بسهولة ومقابلة احتياجات المستخدمين 

 اإلدارية باإلعمال مجال الحاسبات االلكترونية على دراية تامة        فين  وأن يكون المتخصص   •
 للمنشأة 

 . المنشأة فيتوافر نظام للتدريب المستمر  •
  . من إدارة كميات كبيرة من البيانات غير المتماثلة أن يتمكن النظام •
 .أن يتسم بالقدرة على بناء نماذج واستخدام أساليب تحليلية  •
 .وإصدار النتائج ، التنظيم المرن في عرض البدائل  •
 .نه ال يفرض نموذج أو بديل معين  حيث أوالمعرفة اإلدارية، دعم المهارات  •
 . يكون موجهاً ببناء النماذج لحل المشكالت سهولة التحول من نموذج آلخر، وان •
البرامج الجاهزة التي يشتمل عليها النظام يجب أن تعكس رغبات المستخدم المتوقع للنظام              •

 .ويكون له الحق في قبول أو رفض تركيبها
  

سهم في  نه حتماً سوف ي   بشكل جيد فإ  ومصمم  ،  حين يكون هناك نظام مساندة قرارات فعال          
وزمن أقل،  ،  وجودة أعلى   ،  ار بما ينعكس في تحقيق أهداف المنظمة بكلفة أقل          رفع جودة القر  

  وفي إطـار ،والمتأثرة في صنع القرار، ألطراف المؤثرة ا يسهم في تعزيز التفاعل بين    هكما أن 
 بـأعلى كفـاءة   المـستخدمين  في رفع درجة رضا DSSينبغي أن ينعكس أثر     العملية اإلدارية   

  .ممكنة
  

    :للمنظمة التي تقدمها نظم مساندة القرارات اتالقـدر 3.3.3

، حيث يـتم ذلـك    و الخرائط، و الرسومات ،المعمق للمعلومات باستخدام النماذج  التحليل �
  .بسهولة من خالل واجهة بسيطة وصديقة للمستخدم النهائي 

  . والكمية التي تتوفر في قاعدة بيانات النظام الوصول المباشر إلى البيانات الوصفية �
   . ظروف القرار المعين تبرير البيانات المستخدمة التي تتالءم مع �
   . عرض البيانات في الشكل المالئم الذي يفضله المستخدم �
   . على اإلجابات الفردية اإلجابة الفورية �
ل ، حيث يتم اختيـار      تأكيد العالقات و االتجاهات المقارنة مما يساعد في عملية حل المشاك           �

  . مطلوب وتعديل االفتراضات لتحقيق أفضل حل للمشكلة نموذج القرار ال
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مع كل عناصر النظام المختلفة باستخدام لغة األوامر التي تسمح بالوصـول            ل  إمكانية التفاع  �
   . سؤاله مباشرة إلى النظام و

  . تحسين جودة القرارات اإلستراتيجية والتكتيكية في المنظمة  �
، 2005ياسـين، .(وتقويم البـدائل  ،  الحكم على األشياء    والموضوعية في   ،  اعتماد المعلوماتية    �

  )30:ص
  

    لوزارة التربية والتعليماتأهمية نظام مساندة القرار 3.3.4
 بيانات ومعلومات ومعـارف مالئمـة ودقيقـة لـصناعة           إلىوزارة التربية والتعليم تحتاج        

على  تالقرارا تعتمد أن مناسب لتنفيذ تلك القرارات ويجب       إداري نظام   إلىالقرارات، وتحتاج   
، واألهـداف   ،  والبرامج  ،  قرار وذلك لضمان تنفيذ الخطط      الدعم  لنظام  و،  معلومات  و ،بيانات

وتحقيـق الجـودة    ،  وفعاليـة   ،  التي تضمن توفير التعليم للجميع بكفاءة       ات  وتنفيذ االستراتيجي 
ـ نظام ضروري وجود ال  من .مثل للموارد المالية والبشرية المتاحة    أالمطلوبة مع استخدام     دعم ل

 ومديريات  ،ربط االلكتروني على مستوى الوزارةيعمل على ال في وزارة التربية والتعليمالقرار 
 والمعـارف    ، والمعلومـات ،   القـرارات بالبيانـات   وذلك لدعم   ،  والمدارس  ،  التربية والتعليم   

، ويمكن توضيح ذلك من       لألشخاص المناسبين  المالئمة والمناسبة والدقيقة وفي الوقت المناسب     
  :خالل الشكل التالي 

  

  )2.3.1(شكل رقم 
  أهمية نظام مساندة القرارات
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  : لوزارة التربية والتعليم اتفائدة نظم مساندة القرار 3.3.5
  

  :وزارة التربية والتعليم على عمل اآلتي يساعد نظام مساندة القرار إذا ما تم استخدامه في 
  

  .مديرية باعتماد أسلوب المقارنة ، ملف معلومات خاص لكل مدرسة تطوير  •

سهلة تمكن صاحب القـرار  والمديريات بصورة ، الوزارة لى مستوى ع تحديد المشكالت •
  .أولوياتهمن تحديد  

  .الزمن لعدة متغيرات التغير في:تطوير تحليل لالتجاهات مثال •

 . والمديريات،  النسبي للمدارس األداءتقييم  •
  .تطوير دليل مرجعي لتوزيع المخصصات •

  .) محددة مسبقاًمعاييروفق ( األداء على مستوى معين من  اعتماداًاألداءاستكشاف  •
  .)تحليل مقارنة(أخرى مدرسة،مديرية مقارنة بمدارس،مديريات إمكانية تحديد مستوى أداء •
  .)االتجاهتحليل (مدرسة ، مديرية خالل فترة زمنية معينة إمكانية تحديد أداء •
  .ارة التربية والتعليم مديريات ومدارس وزتحقيق الربط اإللكتروني ذي الحزمة العريضة ل •
 تحليل طريق عن البدائل مجموعة بين من األمثل البديل اختيار البدائل ، وإمكانية عدد زيادة •

  . حساسيةال
 .وخاصة للمواقف الغير متوقعة للنماذج   ،سهلة مراجعة، واستجابة سريعة وفهم أفضل  •
• لمشكلة اوتحديد ، ن متخذ القرار من استخدام العالقات المتوفرة إلعداد صورة شاملة مكي. 
 أغـراض  أجل من تالتحليال إلعداد المتنوعة الفنية واألساليب الوسائل من مجموعة توفير •

 معينة

 أكثـر  وخطط ، ومحسنة موثقة اتصاالت قنوات اءاتوالرقابة ،وإجر  ،االتصاالت تحسين •

 اتساقاً

  .والتكاليف الوقت توفيرو المكتبي العمل اختصار •

 . البيانات لموارد أفضل واستخدام فعالية أفضل جماعي عمل •

 علـى  والقدرة،  متغيرة ظروف عنها ينتج التي المتوقعة غير للمواقف السريعة االستجابة  •

 . )والكوارث األزمات ( الحدوث سريعة حقةالمتال المتغيرات مواجهة

 قـيم التغييـرات  القـرار ي  دعم نظام ألن ، قصير وقت في كامل كمي تحليل إجراء يمكنه •

 . سريعة وبطريقة  ،موضوعية بصورة المعقدة األحداث في المتكررة
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 وتحليـل  ،تكـوين النمـاذج   في جديدة تعبيرات على التعرف خالله من المستخدم يستطيع  •

 العـاملين  باإلضـافة إلـى  ،  الخبرة قليلي المديرين تدريب في تساعد أن ويمكن .اسيةالحس

 . إنتاجيتهم وتحسين اآلخرين

 ، الخطأ القرار تكلفة ( القرار إللغاء دعم لنظام الروتيني التطبيق يؤدى حيث التكاليف توفير •
 . اإلضافي الوقت وتقليل  ،المكتبي العمل اختصار إلى باإلضافة

 من القرارات وموضوعية ،اتساقاً أكثر القرارات دعم نظام من المستخلصة القرارات تكون  •

  . بديهياً تتخذ التي
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  المبحث الرابع
  األداءر ـويـتط

  
  :مقدمة 3.4.1
 واإلبداع ال ينتجان من استخدام اآلالت، مفاهيم العصر الحالي أن المنافسة القوية  من أهم     

علـى   وإنما باستخدام أهم مـصدر    ،  زة الحديثة والمتقدمة ومحاولة تقليل النفقات فحسب        واألجه
مؤسسة بمـدى   األشخاص، الموظفون، العاملون، و أصبح يحكم على نجاح أي: اإلطالق وهو

اسـتثمار رأس المـال     وكيفيـة  ،وحسن أدائهم ألعمالهم إهتمامها بقدرات موظفيها وكفاءاتهم
 أم خاصـة  كانـت  سـواء  مؤسسة أية موارد من مورد أهم البشري عنصرال حيث يشكل.البشري
 هذا  كفاءة على المؤسسة وفعالية كفاءة تتوقف حيث خدمية، أم إنتاجية صغيرة، أم كبيرة حكومية،

 االسـتفادة  منـه  واالستفادة المورد هذا استثمار على مؤسسة أية إدارة تحرص وبالتالي المورد،

نظرة شمولية تبدأ من الجذور،   تتطلباألداءإن عملية تحسين .) :85 ص،   2005 شاويش،(المثلى 
 مطلـوب، ألن  األداءأن تحـسين  اإلنتاجية إال  و على الرغم من أهمية التعليم والتدريب لزيادة

 األداء، وإن عملية تحسين األداءالموارد الممكنة لتحسين  الصورة تتكامل عندما نركز على كل
   المنظمةالتعليم المستمر، وبالتالي توفير مخزون مهاري محترف في   أنواع منذاتها تعتبر نوعاً

  
  األداء 3.4.2
 السلوك الوظيفي للعاملين في المنظمات لتحقيق أهدافها ، لذا تبرز أهمية تحديد             األداءيشكل      

، واجبات ومسئوليات الوظيفة لكي يتسنى للموظف معرفـة واجباتـه وممارسـة صـالحياته               
التزام الموظـف بمتطلبـات   "  األداء بأنه ):195 ص،   2003 ،الهيتي(صاته ، وقد عرف واختصا

مجموعة من الشروط الواجب توفرها " ، كما يعرف األداء بأنه " وظيفته التي أسندت إليه مهامها  
 ، كمـا يمكـن   ):217 ص،   2000 ،أبو شيخة(" النجاز عمل ما للوصول إلى تحقيق أهداف معينة

القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقاً للمعدل المفروض أدائـه مـن             " نه  تعريفه بأ 
  .):290 ص،   2000 عبد الباقي،(" الموظف الكفء المدرب
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  األداء ضعفمظاهر  3.4.3
 .الوقت المحـدد  عدم إنهاء األعمال في ، ووغير الجيدة في مواصفاتها ، اإلنتاجية الضعيفة - 

  .، وخاصة الجدد الموظفين  بين اإلدارة والمستمر الصدام -
لـدى    الحافزية و ازدياد حالة الالمبـاالة  فقدان  ، واالنسجام مع ثقافة المؤسسة السائدة  دم ع-
  .لعاملينا
 .المخاطرة و التأخير فـي اتخـاذ القـرارات    فقدان روح، والمهارات  ضعف في المعرفة و -

  .وظيفيوجود الرغبة في النمو والتطور ال عدم  -
  

 :األداء تقييم 3.4.4
 المنوطة األعمال إنجاز في مساهمتهم ومدى العاملين كفاءة قياس عملية   يعرف تقييم األداء بأنه 

 تقيـيم  إلى يهدف الذي اإلجراء ذلك هو ، العمل أثناء وتصرفاتهم سلوكهم على الحكم وكذلك بهم،

 األعمال إنجاز في فرد كل مساهمة مدى على للحكم موضوعية وسيلة طريق عن األفراد منجزات

 لمـسؤوليات  وتحمله المستقبل في للفرد والتقدم النمو إمكانيات على للحكم وأيضا ،إليه توكل التي

 إنتاجه تم ما ومستوى لحجم موضوعية قياس ة عملي ، وهو):285 ، ص  2000 عبد البـاقي، ( أكبر،

 والمطلوب القائم الوضعين بين نسبية عالقة لشك وعلى ، ونوعاً كماً إنجازه المطلوب مع بالمقارنة

 بقصد المستهدف األداءب للعامل الفعلي األداء مقارنة هو األداء تقييمو ، ):222 ، ص  2003 الهيتي،(
 يعني ال نهأ كما ، التشويه أو التجريح يعني ال يميالتق أن مالحظة مع ، القصور وجهأ على التعرف

 مـع ، المستهدفاألداء ب ومقارنته الفعلي األداء على تعرف مليةع هو بل ، والمحاكمة االتهامات

 .والمرءوسين الرؤساء  ذلك في بما التنظيمية المستويات كافة على ينطبق المفهوم هذا أن مالحظة

  ):87 ، ص  2005 شاويش،(
  

 : األداء تقييم خطوات 3.4.5

 الهدف المنشود تحقيق يتم حتى وذلك ، األداء تقييم عند إتباعها راعىي خطوات عدة هناك

 القائمين يجب على لذلك بينها فيما العناصر ومتداخلة ومعقدة صعبة العملية هذه نأل ونظرا ، منه

  : كالتالي والواضحة السليمة الخطوات بإتباع ويقوموا لها يخططوا أن التقييم عملية على
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 :المطلوب العمل تحديد  3.4.5.1
 اإلطـالع  مثل مقومات عدة توفر من بد ال سليمة بطريقة مالتقيي نماذج إعداد يمكن حتى

 العمل إجراءات وسياسات وتحديد تنفيذها، المطلوب األعمال لتحديد المستقبلية العمل خطط على

 األعمـال  تحليل بدراسة العمل ويقصد العمل، وظروف العمل، ودراسة العمل، أداء كيفية لتحديد

 التـي  الواجبات حيث المختلفة من العمل جوانب على والتعرف أدائها في الكفاءة قياس ، ةالمطلوب

 المهـارات  أنواع العمل، بها شاغل يلتزم التي والمسئوليات العمل، محتوى، العمل عليها ينطوي

مثـل   العمل في توافرها الواجب العناصر األساسية بالعمل، يقوم من في توافرها الالزم والخبرات
 ):222 ص،   2000 ،أبو شيخة( الخ … األداء سرعة الجودة، الكمية،

 

  :التقييم معايير حديد ت3.4.5.2
 محـددة  المعايير هذه تكون أن ويجب ، به المرغوب األداء مستوى هو بالمعيار ويقصد

 توضـع  أن ،ويجـب  الفعلي لألداء بالنسبة المقارنة لعملية أساسا تكون حتى عليها ومتفق مسبقاً

 تقييم معايير من نوعان وهناكاألعمال،  من عمل كل لمتطلبات موتفه دراسة أساس على المعايير

  : األداء
 

 الفـرد  في تتوفر أن يجب التي والمميزات الصفات من كل العناصر وتشمل : الصفات معايير – أ

 . الخ ... ، التعاون ، ،األمانة اإلخالص  مثل

 مدى لتحديد وذلك به الموظف اتومخرج أداء مقارنة يتم الذي المعيار تمثل و :األداء معايير – ب

 : يلي كما إيضاحها يمكن األداء معدالت من أنواع ثالثة وهناك كفاءته،

 زمنيـة  فتـرة  خالل تنتج اإلنتاج وحدات من معينة كمية تحديد بموجبها يتم :الكمية المعايير •
  محددة

 مثـل  قهيحق أن الموظف على يجب الجودة من معين مستوى على وتركز :النوعية المعايير •

 .اإلتقان

 بموجبهـا  يتم والتي السابقين المعدلين من المزيج معايير عن عبارة وهي :المختلطة المعايير •
 ،شـاويش ( معين جودة وبمستوى محددة زمنية فترة خالل اإلنتاج من محددة كمية تحقيقيتم 

  ):102 ص،   2005
  

 وأن قياسه،  المراد األداء عن بيرالتع في اًيقدق يكون أن نوعيته كانت ومهما المعيار في ويشترط

   ):222 ص،   2003 ،الهيتي( : اآلتية بالخصائص يتميز
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 التـي  الخصائص تلك عن تعبر أن يجب المقياس في الداخلة العوامل إن أي :المقيـاس  صدق •

 .نقصان أو زيادة بدون العمل أداء يتطلبها
 أداؤه يكـون  عنـدما  ثابتة مقياسال خالل من الفرد أعمال نتائج تكون أن يعني :المقياس ثبات •

 عيبـاً  ليس ذلك فإن، أدائه  مستويات أو درجات باختالف القياس نتائج تختلف عندما أما ،تاًثاب

 .طبيعية حالة وإنما فيه

 كانـت  مهمـا  األداء مستويات في االختالفات بإظهار المقياس حساسية درجة وتعنى :التمييز •

 .األفراد من عةمجمو أو الفرد أداء بين فيميز بسيطة،

 المرؤوسين قبل من استخدامه وإمكانية المقياس وضوح به ونعني :المقياس استخدام سهولة •

 .العمل في

 .لألفراد الفعلي األداء ويعكس العدالة، إلى يشير الذي المعيار به قصدي :القبول •

  
   : األداء تقييم معايير استخدام مبادئ
 معيار على االقتصار يجب وال ،األداء تقييم عند يرالمعاي من نسبياً كبير عدد استخدام يجب -

 أن يجب وعليه أنشطة، بعدة يقومون العاملين أن إلى يرجع والسبب معايير، عدة أو واحد

 .الفرد ألداء المختلفة الجوانب تغطية يمكن حتى المعايير تتعدد

 معـايير  هي موضوعية المعايير وأكثر اإلمكان، بقدر موضوعية المعايير تكون أن يجب -
 . الشخصية الصفات معايير هي موضوعية وأقلها ،األداء سلوك معايير يليها األداء نواتج

 جوانـب  على للتعرف العمل، وتحليل دراسة حالة في موضوعية المعايير تكون أن يجب -
 .المعايير على التعرف في يساعد الوظيفة شاغل ومواصفات الوظيفة توصيف ألن ،األداء

 .األداء على وعالقتها تأثيرها تعكس لكي وذلك مختلفة، ناًأوزا عاييرالم تأخذ أن يجب -

  
 :األداء تقييم في المستخدمة الطرق  تحديد3.4.5.3

 إلـى  الطرق هذه تصنيف ويمكن . العاملين أداء تقييم في تستخدم التي الطرق من العديد هناك    

   :يلي كما طرق دةع صنف كل تحت ويتدرج حديثة وطرق ، تقليدية طرق وهما نوعين
 

 : في تقييم األداء التقليدية لطرق ا -أ

 خط على صفاته أو الموظف أداء تقدير أساس على الطريقة هذه تقوم  :البياني التدريج طريقة �

 ):89 ، ص  2005 شاويش،( .رتفعم بتقدير وينتهي منخفض بتقدير يبدأ ، مقياس أو متصل
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 بترتيـب  القيام مشرف كل من يطلب أن في اطةببس تتلخص الطريقة وهذه : الترتيب طريقة �

 لـيس  هنـا  الترتيـب  في واألساس األسوأ إلى األحسن من اًتنازلي اًترتيب له التابعين األفراد

 ، ص  2000 أبـو شـيخة،  ( . العام األداء هو األساس ولكن محددة، صفات أو معينة خصائص

234:( 

 درجات على مرؤوسيه توزيعب رئيس لك يقوم الطريقة هذه وفي  :اإلجباري التوزيع طريقة �

 وهو الطبيعي، بالتوزيع عليه يطلق ما الشكل هذا ويأخذ  .المؤسسة تحدده بشكل الكفاءة تقييم

 فـي  الموظفين نسبة وتأخذ التقييم، من وسيطة درجة يأخذوا الموظفين غالبية أن يرى توزيع

 عبـد البـاقي،  ( باالنخفاض أم عاالرتفاب سواء الوسيطة، الدرجة هذه عن بعدنا كلما االنخفاض

  ).:303 ، ص  2000
 استعمال يتطلب ال العاملين أداء لتقييم الطريقة هذه استخدام إن :التعبير بحرية التقييم طريقة �

 بكتابـة  المشرف يقوم أن تتطلب بساطة بكل إنها .أخرى وسائل أية أو محددة قوائم أو جداول

  ):95 ، ص  2005 شاويش،( . الورق من صحيفة على الفرد عن انطباعاته

 كـل  أداء بمقارنة المقيم يقوم الطريق، هذه بموجب :العاملين بين المزدوجة المقارنة طريقة �

 أبو شيخة،(أزواج  إلى التنظيمية الوحدة في الموظفين بتقسيم وذلك الموظفين، باقي مع موظف

 ):234 ، ص  2000

 وذلـك  الوظائف، من نوع كل دراسة لىع رئيس بشكل الطريقة هذه تعتمد :المراجعة قوائم �

 الجيـد األداء  تـصف  التي الوصفية العبارات من مجموعة تتضمن األسئلة من قائمة لتحديد

 وماهيتها الوظيفة نوع وفق يتحدد عددها أن بل األسئلة، هذه من محدد عدد هناك وليس للعمل،

 .):94 ، ص  2005 شاويش،(وطبيعتها

  
 :األداء تقييم في الحديثة الطرق .ب

 الشخـصية  الـسمات  علـى  العتمادهـا  التقليدية التقييم طريقة إلى كثيرة انتقادات وجهت لقد    
 التحيـز  مـن  تعاني أنها كما .لألداء قياسها الممكن األهداف على اعتمادها من بدالً،  للمرؤوسين
 أداء لتقييم فضلأ طرق لتصبح التقليدية الطرق تطوير في التفكير بدأ وبالتالي ، للرؤساء الشخصي

   :يلي ما الحديثة الطرق تلك بين ومن األفراد،
 جمع بموجبها يتم إذ ،األداء تقييم طرق أحدث من الطريقة هذه تعتبر :الحرجة الوقائع طريقة �

 بمالحظة يقوم أن المقيم من ويطلب الموظف، أداء في تؤثر التي الوقائع من ممكن عدد أكبر

 ومسئوليات واجبات تأديتهم خالل حدثت الوقائع هذه من اًأي ليحدد دقيق بشكل مرؤوسيه أداء

 الوقائع عدد أساس على وذلك الموظف، أداء بتقييم اإلدارة تقوم ذلك من االنتهاء وبعد .وظائفهم

 ).:304 ، ص  2000 عبد الباقي،( أدائه في حدثت التي
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 مجمـوع  من لعبارتين يمالمق اختيار أساس على الطريقة هذه تقوم :اإلجباري االختيار طريقة �

 ما بأفضل الفرد المختارة العبارات أحد تصف بحيث،  بالفرد معينة صفة تصف عبارات أربع
 األوزان بـأن  الطريقة هذه تتميز . الفرد وصف عن تكون ما أبعد األخرى والعبارة،  يكون

 .ؤسـسة الم فـي  سري بشكل بها ويحتفظ المقيم لدى معروفة غير مختارة عبارة لكل المعطاة

 ):237 ، ص  2000 أبو شيخة،( التقييم عملية في التحيز درجة تقليل إلى يؤدي وهذا

 مـن  تتكون لجنة قبل من العامل أداء تقييم الطريقة هذه بموجب يتم :الجماعي التقدير طريقة �

 ممثل اللجنة أعضاء من يكون قد كما للعامل، المباشر الرئيس أحدهم يكون األعضاء، من عدد

 يعرفون الذين من يكونوا أن اللجنة أعضاء اختيار عند ويجب،  المؤسسة في األفراد ةإدار عن

،  ألعمالهـا  منـسقًا  ليعمل اللجنة أعضاء أحد اختيار العادة في يتم كما .عمله وطبيعة العامل
 بـين  المناقـشة  بتنسيق وذلك ،التقييمي الهدف تحقيق على العمل الرئيسي دوره يكون والذي

  ):99 ، ص  2005 شاويش،( .نتائجها يعد ثم ومن ةاللجن أعضاء

 الفرد أحرزه ما أو،  النتائج اتخاذ أساس على الطريقة هذه وتقوم :النتائج أساس على التقييم  �

 لها توفر التي الضمانات بعض على الطريقة هذه ارتكزت وقد . أدائه لتقييم كأساس نتائج من

 الذي بالشكل ، ومرؤوسيه الرئيس بين التعاون وحر من اًنوع وتنمي التقدير، في الموضوعية

  ).:304 ، ص  2000 عبد الباقي،( .المؤسسة وأهداف الرؤساء، وتعاون الفرد رغبات يحقق
 أصبح فقد العاملين أداء لتقييم باألهداف اإلدارة أسلوب استخدام عند :باألهداف اإلدارة أسلوب �

 بتحقيقهـا  سـيقومون  التـي  األهداف حديدت في رئيسهم مع العاملون يشترك أن المألوف من

 أو اإلنجاز معايير عن تعبر والتي األهداف هذه وضع العاملين من يطلب قد حتى أو وإنجازها،

 فـإن  كذلك  ،األخيرة السنوات خالل االستخدام شائع األسلوب هذا أصبح وقد .األعمال أداء

 :وهي خطوات عدة من تتكون عملية أو مدخالً باعتبارها إليها النظر يمكن باألهداف اإلدارة

 .والمرؤوسين الرؤساء بين باالشتراك والمعايير األداء مجاالت تحديد •

 .والمرؤوسين الرؤساء بين باالشتراك األهداف تحقيق •

 .المرؤوسين قبل من وتنفيذها العمل خطط وضع •

 .والمرؤوسين الرؤساء بين باالشتراك المراقبة عناصر وضع •

 .والمرؤوسـين  الرؤساء بين باالشتراك األهداف تحقيق يف التقدم مدى استعراض •
 ):208، ص   2003 الهيتي،(
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  :العوامل المؤثرة في تقييم األداء 3.4.6
   هناك نوعان من العوامل المؤثرة على تقييم األداء وهي إما عوامل داخلية ، أو عوامل               

  :(Mondey&others,2005,p.255) خارجية 
  

  امل الداخليةالعو  العوامل الخارجية
   ثقافة المؤسسة-   التشريعات وقوانين العمل-
   مالية المنظمة-   النقابات العمالية-
   الرضا الوظيفي-   المنافسون-
     التكنولوجيا-
 

 :األداء تقييم مشكالت 3.4.7
 الصفة وبهذه ما، وظيفة يشغل آخر إنسان بشأن إنسان يصدره بشري حكم األداء تقييم إن

 اإلدارة علماء بها قام التي األبحاث من وبالرغم . واألخطاء المشكالت من خاليا يكون نأ يتوقع ال

 وإكـسابه  ، األداءتقييم تطوير أجل من البشرية الموارد إدارة في نالمشتغلي بذلها التي والجهود، 

 وفيماله،  يريدونه الذي المثالي الوضع بعد يبلغ لم فإنه فعالية، أكثر وجعله الموضوعية، من قدراً

  :األداء تقييم عملية تكتنف التي واألخطاء المشكالت لبعض عرض يلي
 

  :التقييم بنظام المتعلقة األسباب . أ

 . لألداء ومعايير معدالت وجود عدم �
  .الوظائف جميع مع تتناسب ال للتقييم طريقة استخدام �

 نموذج استخدام لةحا في بخاصة الموظف أداء في التأثير ذات العناصر جميع تحديد صعوبة �

 .الوظائف من كبير لعدد موحد
فوجـود   العمليـة،  نجاح في فعاالً دوراً األداء تقييم نماذج التقييم حيث تلعب نماذج كفاءة عدم �

 .وبإتقان وقته في تعبئته على المقيم يشجع قد،  وسهلة وواضحة شاملة نماذج
 من األساسي الهدف تحقق ال ريةالس أن حيث التقارير ، في السرية إلى المؤسسات بعض اتجاه �

 .الموظف أداء وتطوير تحسين وهو،  التقييم نظام
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 لجميـع  واضـحة  دقيقـة  وظيفية أوصاف توافر عدم ن، حيث أ وظيفية أوصاف توفر عدم �
عبـد  (األداء  تقيـيم  نظـام  كفاءة عدم إلى المؤدية األسباب أحد يعتبر،  المؤسسة في الوظائف

  .):314-312  صص،   2000 الباقي،
  

  : األسباب المتعلقة بالمسئول عن التقييم -ب
  . تساهل المقيم أو تشدده ، والبعض يتجه نحو الوسط في إعطاء تقدير التقييم -
  . التحيز الشخصي لبعض العاملين -
  . التأثر بأداء العاملين في الفترة األخيرة التي تسبق التقييم -
 ):213 ص،   2003 ،لهيتيا( . عدم اهتمام الرؤساء بإعداد التقارير -

  
   :بالمرؤوس المتعلقة األسباب . ج
 .منه مطلوب هو ما أداء على تهقدر عدمو ،منه مطلوب هو ما المرؤوس معرفة عدم -

 ،شاويش( .التقييم بنتائج اهتمامه وعدم،  للكسل المرؤوس ميل ، التقييم لنظام المرؤوس فهم عدم -
  ):110 ص،   2005

  
   :للتقييم سليم نظام إلى للوصول بها االسترشاد يمكن التي  االعتبارات3.4.8

 عـن  وصحيحة دقيقة معلومات تتضمن،  الرؤساء جميع لدى مكتوبة وظيفية أوصاف وجود �
 .  مرؤوسيهم بمهام الرؤساء معرفة لضمان وذلك،  الوظيفة شاغل ومسؤوليات واجبات

 وضـع  يجـب  أنه كما الوظائف، لجميع ومنطقية واضحة،  ومحددة معرفة أداء معايير وجود �
 مـوظفيهم،  أداء تقييم في المعايير نفس المشرفين جميع يستخدم بحيث للتقييم، موحدة سياسة

  .النسبية  وأوزانها وأهميتها،  المعايير بهذه علم على الموظفون ويكون
 واألسـلوب  الطريقـة  اختيار ضوئها على يتم،  التقييم لعملية ومحددة واضحة أهداف تحديد �

 . والمرؤوسين الرؤساء لجميع األهداف هذه وتوضيح للعملية، المناسبة النماذجو
 ، ودقيقـة  واضحة األداء تقييم نماذج تكون أن ينبغي ، حيث الوظيفي األداء تقييم نماذج كفاءة �

 وصـياغة ، التقييم لعناصر دقيقة وتعريفات  ،التعبئة لكيفية إرشادات النموذج يتضمن بحيث

 .الوظائف لنوعية وفًقا متعددة نماذج استخدام واألهم ،ومفهومة واضحة بلغة وألفاظه عباراته
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 األسبوعي أو اليومي اإلنجاز وسجل  ،الدوام كدفتر للمعلومات، موثقة مصادر على االعتماد �

 الرؤساء تشجيع اإلدارات على وينبغي .منظمة سجالت أي أو  ،الموظف وملف الشهري، أو

 .المصادر هذه لىع االعتماد على المباشرين

 ومعالجتها،والتأكد المشاكل عن للبحث  ،النظام عن المسؤولة الجهة قبل من المستمرة المتابعة �

 .المحددة ألهدافه التقييم نظام تحقيق من

 نتـائج  ربط إن . الضعيف األداء أصحاب محاسبة أو ومعاقبة،  المتميز األداء أصحاب تحفيز �
 لتحفيـز  ضـروري  شيء والعقاب الثواب بمبدأ السيئة أو  ، الجيدة سواء الوظيفي األداء تقييم

 .ومحاسبة أصحاب األداء الضعيف  أدائهم، في لالستمرار المتميز األداء أصحاب ومثابرة
 المباشرين الرؤساء إقناع ومحاولة وجدواه، النظام بأهمية العليا اإلدارة في المسؤولين اقتناع �

 ال حتـى ،  التقييم نماذج في يضعونها التي والبيانات ماتالمعلو على كثيراً االعتماد يتم بأنه
 دقة بدون بتعبئتها قيامهم وبالتالي .ككل والعملية البيانات هذه جدوى بعدم الشعور إليهم يتسرب

 .اهتمام أو

 يرتبط  ، حيثبكفاءة األداء وتقييم  ،اإلشرافية العملية أداء على قادرين مباشرين رؤساء وجود �

 . بأداء مرءوسـيه جيداً ملماً المباشر الرئيس فيجب أن يكون اإلشرافية، العمليةب  األداءتقييم
  .):315-318  صص،   2000 عبد الباقي،(

  
   ة تقييم األداءيأهم 3.4.9

  ،والعمل بها يعود بالفائدة علـى كـٍل مـن المنظمـة           ،   عملية مهمة جداً     األداءعملية تقييم      
   : والعاملين فيها كالتالي ،والمدراء

   
الذي يبعد تعـدد شـكاوى العـاملين تجـاه          ،  إيجاد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي         •

  .المنظمة
  .بما يساعدهم على التقدم والتطور،  العاملين واستثمار قدراتهم أداءرفع مستوى  •
كون نتـائج العمليـة يمكـن أن تـستخدم          ،  تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية        •

  .حكم على دقة هذه السياساتلكمؤشرات ل
  .داء معيارية دقيقةأمساعدة المنظمة على وضع معدالت  •
 وتعزيز قدراتهم اإلبداعية   ،   والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم الفكرية        اءدفع المدر  •

  .لوصول إلى تقويم سليم وموضوعي ألداء تابعيهم، ل
والتقرب إليهم للتعـرف علـى      ،  لمرؤوسين  دفع المديرين إلى تطوير العالقات الجيدة مع ا        •

 .المشاكل والصعوبات
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ن جميع جهـوده    أوب،  وذلك لزيادة شعوره بالعدالة     ،  تجعل العامل أكثر شعور بالمسؤولية       •
  .المبذولة تأخذ بالحسبان من قبل المنظمة
  ليترقب فوزه باحترام وتقدير رؤسـاءه معنويـاً         ، دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخالص     

  ).:285-286 ، ص ص  2000 عبد الباقي،( .ومادياً

  
   عوامل تطوير األداء 3.4.10

  اإلنساني ، ويمكن تعريفها بأنها طريقة منظمةاألداء بتكنولوجيا األداء تطويرعملية  تسمى    

الحالي  لوضعة اما، وهي عملية منظمة تبدأ بمقارن منظمةعالج المشاكل التي تعاني منها    لشاملة  
وهنـا يـأتي   .  األداء ومحاولة تحديد الفجوة في،  المرغوب لألداء الفردي والمؤسسي والوضع

وتحديد الفجوة الحاصلة   ،  يتم معرفة   عندما   األداءتحليل المسببات لمعرفة تأثير بيئة العمل على        
، وهذا يمكـن أن   األداءالمناسبة لتطوير  يتم اتخاذ اإلجراءات والخطواتو ومسبباتها األداءفي 
 تغيير مواقع الموظفين وتدريبهم ، وعند     .ديدة ج وسائل ومعدات إدخال  وتضمن مراجعة للنظام    ي

ويوجد العديد من العوامل التي تساعد ،أو أكثر يتم تطبيقها فعلياً،أحد هذه الخطوات  االتفاق على
لتنظيميـة  على تطوير األداء منها ما يتعلق بالموظف نفسه ،أو الوظيفة التي يشغلها ، أو البيئة ا               

  :،واإلدارية المحيطة كالتالي 
وما يمتلكه من معرفة ، ومهارات ، واهتمامات وقيم ودوافع ، حيث يمكن تطـوير                : الموظف

 .هذه المهارات عن طريق تلقي الدورات التدريبية في جميع المجاالت اإلدارية والتكنولوجية 
  .ه من فرص عمل وما تتصف به من متطلبات ، وتحديات ، وما تقدم : الوظيفة

وما تتصف به البيئة المحيطة بالوظيفة ، وتتضمن مناخ العمـل ،             : البيئة اإلدارية والتنظيمية  
 2000 أبو شيخة،(واإلشراف ، ووفرة الموارد المادية ، واألنظمة اإلدارية ، والتكنولوجيا الحديثة 

 ):228 ، ص 

  
 تؤخذ أن يجب لذلك أدائه على تأثير هال ولكن ، الفرد سيطرة نطاق خارج العوامل بعض هناك   

 على المتطلبات تصارع : هي شيوعاً األداء عوائق ثر أك ومن.  بالفعل موجودة ألنها، االعتبار في

 نقـص  ، العمل وسياسات والتجهيزات والتركيبات ، العمل تسهيالت في الكفاية عدم لفرد، اوقت

 اآلالت، ترتيب ، الضوضاء ، اإلضاءة ، الحرارة ، والقيادة اإلشراف نمط ، العاملين بين التعاون

 : هي اإلدارة مسئوليات كبرأو أهم من فانه لذا والصدفة، الحظ التدريب،

 .للعاملين ومناسبة كافية عمل شروط توفير •
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 .ممكن  حد أدنى إلى األداء عوائق فيها تصل مدعمة بيئة توفير  •
  
 مـن   وهي مجموعة صغيرة تضم عدداًق العمل إنشاء فراألداءإحدى الطرق الفعالة لتحسين        

تخصصاتهم مختلفة ولكنها متكاملة، مطلوب منهم أداء مهمات وأهداف معينة في وقـت   األفراد
: وهذه الفرق تفيـد فـي   . 10-5عادة ما يتراوح عددهم من . وهم مسؤولون عن أدائهم معين
واتخـاذ  ،  وتقييمهـا   ،  لبـدائل   وتكوين ا ،  الخبرات والمهارات الالزمة، جمع المعلومات       تبادل

 ولكـن يجـب  . حل المشكالت، وتوفير الوقتلواإلجراءات المناسبة، فتح آفاق كبيرة  القرارات
متكافئ   ألنه إذا كان غير متجانس و غيرالحرص عند اختيار فريق العمل بحيث يكون متجانساً

  .فإن النتائج ستكون سلبية
  

   : األداء  الوظيفي و تحسيناالرض
يعنى أن توفر المؤسسة المتطلبات األساسية الالزمة ألداء العمل ، وكـل    الوظيفياالرض     

ـ توجد عدد من الدراسات ت. والمعنوية ألداء األعمال، الالزمة المادية  الوسائل ا ربط بين الرض
ال   الوظيفيات توجد دراسات أخرى تبين أن الرض الجيد ، وفي نفس الوقاألداءالوظيفي وبين 

 وبـاختالف اآلراء و .  الجيد بسبب تدخل العديـد مـن العوامـل   األداءبالضرورة إلى يؤدي 

والمطلوب  ،    ال شك عليها مسؤولية تجاه موظفيها بالقدر المعقول        المنظمةيبقى أن   ،  التفسيرات  
 . على الموظـف األداء  ومعنوياً، ثم بعد ذلك تكون مسؤوليةلتوفير األجواء المناسبة للعمل مادياً

  ):112 ، ص  2005 ،شاويش(

   
  قياس األداء 3.4.11

يمكن قياس األداء عن طريق مالحظة نتائج األعمال التي يقوم بها الموظف من حيث العناصر               
  :التالية 
وتنفيـذ العمـل دون     ،  واإلتقان في تنفيذ المهام المطلوبة ، والقدرة على تنظـيم           ،  الدقة   -

 .أخطاء 
 .بة والمهام المطلو، سرعة انجاز األعمال  -
 .تقبل التعليمات من الرؤساء والمسئولين، والعمل بروح الفريق  -
 .وابتكار أفكار جديدة ، مدى التطوير الذاتي الذي يحققه الموظف ، ودقة التخطيط  -
والتعليمـات  ،  والرؤساء في العمـل ، والتقيـد بـالقوانين          ،  العالقة الجيدة مع الزمالء      -

  ):87 ، ص  2005 شاويش،( وااللتزام بها
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  الرابعل صـالف
  

  واقع استخدام نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم

    

  ليمــة والتعــوزارة التربي:  المبحـث األول  •

  واقع استخدام نظم مساندة القرارات في وزارة التربية والتعليم: المبحـث الثانـي  •
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  المبحث األول 
  وزارة التربية والتعليم

  
   وتطورهانشأة الوزارة 4.1.1

  
 م،حيث تشكلت ضمن البنـاء      1994    بدأت وزارة التربية والتعليم بممارسة أعمالها في عام         

م 1993 عام    بناء على اتفاقيات أوسلو    تم إنشاؤها المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية ، والتي       
، 1994علـيم عـام     حرصت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، منذ توليها قيادة دفة الت          ،  

على النهوض بالعملية التربوية، وبذلت جهوداً خاصة في هذا المجال، وسط ظـروف سياسـية               
فقد تحملت عبئاً كبيراً، وورثت تركة ثقيلة، وبنية تربوية شبه مدمرة، خلّفها االحـتالل               . صعبة

  .  وأخذت على عاتقها أن تنجح، ووضعت ذلك نصب أعينها هدفاً للتحقيق .اإلسرائيلي
  

 تشكلت وزارة  ،1994فلسطين عام      ومنذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، مهام التعليم في
التعليم العالي بوزارة جديدة حملت  نيطت صالحيات ُأ1996وفي عام . التربية والتعليم العالي 

لتربيـة  ظلت الوزارة األم تحمـل اسـم وزارة ا   اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما
 تم إعادة دمج الوزارتين في 2002الفلسطينية عام   وفي تعديل وزاري على الحكومة .والتعليم

  .والتعليم العالي وزارة واحدة حملت اسم وزارة التربية
 

 وتعمـل   ،الماضي تعمل الوزارة على تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني، تتجاوز
مـستقبل يعيـد ارتبـاط     لى التطلّع إلىإة االحتالل من تخلّف، وعلى إعادة بناء ما أحدثته سلط

وانطالقاً من ذلك، تهتم الوزارة بتحسين        .األجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى المستقبل      
، وإشـراك   وإدخال التقنيات الحديثة، وتدريب المعلمين  نوعية التعليم، وتحسين البيئة التعليمية،

، التعلـيم ذا باإلضافة إلى اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد علـى           ه  .ة التعليمة المجتمع في العملي  
تـاريخ  (  الوزارة إلى تجنيد المصادر المختلفة للنهوض بالتعليم الفلـسطيني  وبتعبير آخر، تسعى

   ) PS.GOV.MOEHE.WWWم  2008-11االطالع 

  

  

  

http://www.moehe.gov.ps/
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  :المهام التي تقوم بها الوزارة و الوظائف 4.1.2

وإدارتها علـى اخـتالف أنواعهـا       ،  إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة        -
  .والمواد التعليمية الالزمة لها ، ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة 

سجم مع الـسياسة     وتوزيعها توزيعاً ين   ،توفير األبنية الصالحة للمؤسسة التعليمية الحكومية      -
 .التعليمية الخاصة 

تشجيع أوجه النشاط للطلبة في المؤسسات التعليمية ، وتنظيم شئون هذا النشاط في جميع               -
 .واالجتماعية ، والثقافية ،والفنية ،  والكشفية  ،ميادينه الرياضية

سن واإلشراف على ح  ،  توفير الرعاية الصحية الوقائية في المؤسسات التعليمية الحكومية          -
 .توافرها في المؤسسات التعليمية الخاصة 

واسـتخدام  ، وإصدار المطبوعات التربوية    ،  والعلمي  ،  اإلسهام في تشجيع النشاط الثقافي       -
 .وسائل االتصال المختلفة التي تسهم في تحقيق األهداف التربوية 

 .تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها  -
 .تعزيز الروابط التربوية بين دولة فلسطين وسائر البالد العربية والدولية  -
والوسائل الالزمة لتأمين االستقرار لجميع     ،   مكاناتوتوفير اإل ،  إنشاء مراكز تعليم الكبار      -

والعوامل والحوافز التي تساعد علـى تحقيـق        ،  وإيجاد الظروف   ،  العاملين في الوزارة    
  .األهداف

منـشورات وزارة التربيـة والتعلـيم ، اإلدارة    .(والمجتمع المحلي  ،  ة بين الوزارة    تعزيز العالق  -
 )2008العامة للعالقات العامة ، غزة ،

مقابلة مع مـدير عـام الـشئون اإلداريـة     ( : للوزارة  ةالمستويات اإلدارية والتنظيمي   4.1.3
  )والمالية

  

دارية اسـتناداً للتركيـز الجغرافـي    يمكن تقسيم المستويات اإل  : المستويات اإلدارية  4.1.3.1
  :كالتالي 

  

عليم في محافظـات  تويمثل وزارة التربية والتعليم التي تتولى إدارة شئون ال   : المستوى األول  -
  .في الضفة الغربية وقطاع غزة  الوطن
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والمحافظات حيث يعهد بـه     ،  ويختص بإدارة التعليم على مستوى األقاليم        : المستوى الثاني  -
  .يات التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة لمدير

، ويعتبر أكثر تفريعاً ويتمثل في الوحدات المدرسية التي تنتشر في القرى             : المستوى الثالث  -
  . وتصنف حسب األقاليم  ،والمدن تحت إشراف المديريات

  
  : المستويات التنظيمية  4.1.3.2

  

 التربية والتعليم حسب التصنيف الهيكلي إلى ثالث أقسام         ي وزارة فيمكن تقسيم التنظيم اإلداري     
  )5الهيكلية ملحق رقم  ( :النحو التاليرئيسية على 

  

  : اإلدارة العليا 4.1.3.2.1
  

وهو أعلى سلطة في الوزارة ويرتبط بمكتب الوزير كالً من مجلس التعلـيم ومجلـس                : الوزير
ة المناهج ، وهيئـة االعتمـاد والجـودة ،          البحث العلمي إضافة للمستشارين والمساعدين ولجن     

  .وصندوق اإلقراض 
  

ويمثل المستوى الثاني في اإلدارة العليا وينوب عن الوزير في غيابه وترتبط به              : وكيل الوزارة 
العالقات العامة والدولية ، ولجنة التربية ولجنة االمتحانات وهي لجان دائمة ، إضافة إلى لجان               

ومركـز  ،  ومركز القياس والتقـويم     ،  الوكيل على مركز الحاسوب     أخرى مؤقتة ، كما يشرف      
  . يتبعه تنظيماً الديوان والدائرة القانونية االمناهج ومركز الصحة المدرسية كم

  
ثنان منهما يشرفان على شئون التعليم العام في الـضفة          إوعددهم ثالثة ،     : الوكالء المساعدون 

تربية والتعليم حسب التوزيع الجغرافـي ، والثالـث         ويشرفان على مديريات ال   ،  الغربية وغزة   
  .وكيل مساعد لشئون التعليم يشرف على مؤسسات التعليم في الضفة وغزة 

  
  : اإلدارة الوسطى 4.1.3.2.2

والتي تتولى مهام ترجمة السياسات العامة الـصادرة عـن          ،  تتمثل في اإلدارات العامة     
 والجداول الزمنية الالزمة النجاز الخطط       ، اإلجراءاتوتحديد  ،  اإلدارة العليا إلى خطط تنفيذية      



  واقع استخدام نظم املعلومات يف وزارة التربية والتعليم           الرابع                                                                           الفصل 

 

            
  

 

 
 

111  

 وذلك بالتعاون المتواصل مع أقسام مديريات التربية والتعليم حيث تمثل كل            مكاناتوتحديد اإل ،  
  . إدارة عامة بقسم يتولى تنفيذ التعليمات

  
   :ة اإلدارة التنفيذي4.1.3.2.3

واإلجـراءات ،   ،  ى تطبيق التعليمات    وتشمل مديريات التربية والتعليم التي بدورها تتول      
وربـع  ، رتدة حول ظروف العمل من خالل تقـارير شـهرية   موتزويد اإلدارات العامة بتغذية   

ونصف سنوية ، ويوجد بكل مديرية قسم يمثل اإلدارة العامة المختصة بالوزارة يعد بمثابة وحدة            
شرف على سالمة تنفيذها في المديريات وت، واللوائح من اإلدارة العامة ، تنفيذية تتلقى التعليمات 

تعتبر المهمة الرئيسية لمديريات التعليم متابعة عمل الجهاز التعليمي في          .والمدارس التابعة لها    ،  
، وإرشـاد ، إضـافة لألنـشطة        ،  وتوجيه  ،  الميدان ومتابعة المدارس بشكل يومي من إشراف        

يضاً عـن   أ، وبالتالي فهي مسئولة      موظفينوكذلك إدارة شئون ال   . والمالية  ،  واألمور اإلدارية   
بـوي   مهام التخطـيط التر    إعداد التشكيالت لكل مدرسة من المعلمين والطالب ، وتتولى أيضاً         

   )6الهيكلية ملحق رقم  (.وإعداد اإلحصاءات التربوية الالزمة لها للمنطقة الواقعة تحت إشرافها ، 
  

ن اإلدارات العامة التـي تـسير أمـور          على أساس عدد م    متقوم وزارة التربية والتعلي   
 لذا سـيتم عـرض المهـام        . لتحقيق األهداف    ة الموضوع توالسياسا،  الوزارة وتنفذ الخطط    

مقابلة مع مدير عـام     (: المنوطة بأهم اإلدارات الموجودة في وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي           
  )الشئون اإلدارية والمالية

  
  :إلدارية وتختص بما يلي اإلدارة العامة للشئون ا*** 

  

تنفيذ السياسات العامة لإلصالح اإلداري في رفع كفاءة األداء اإلداري بما يـسهم فـي                •
 تحقيق األهداف في هذا المجال 

، ورسم األهداف المحـددة     ،اقتراح ووضع الخطط والبرامج المتكاملة للخدمات اإلدارية         •
  .واألنظمة النافذة، بما يتفق مع القوانين والخدمات ، والرئيسية والفرعية في مجال اإلدارة 

وما يتبعها حسب الخطـة العامـة للدولـة         ،  إعداد مشروع خطط القوى العاملة للوزارة        •
 .بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية 
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متابعة توفير احتياجات الوزارة وما يتبعها من القوى العاملة المتخصصة بحسب االحتياج  •
  وتنفيذ جميع إجراءاتها وفقا لألنظمة والقوانين المعمول بها ، وتنظيم   ،وجلب الخطط المعدة

والمؤسسات ،  وضع الخطط لتأهيل وتدريب القوى العاملة باالشتراك مع اإلدارات العامة            •
  .ومعالجة المسائل المتصلة بالتأهيل والتدريب ، والهيئات والمشاريع التابعة للوزارة 

 ،والحـوافز ، وتطوير العمل وأنظمة األجور ،  وتنظيم  ،   اقتراح الخطط المتعلقة بأساليب    •
  .وتحسين مستويات األداء، ومعالجة القضايا المتعلقة بكفاءة اإلنتاج ، واألجازات 

واللـوائح   ،   والقـرارات ،  وتطبيق القـوانين    ،   الموظفين   ناإلشراف على أعمال شؤو    •
وتصنيف النظم المتعلقة بالضبط  ،  وتحديد الواجبات األساسية للعاملين     ،  الصادرة بهذا الشأن    

  .اإلداري 
واالحتفاظ بمعلومـات وافيـة وتقـارير       ،  والبيانات المتعلقة بالموظفين    ،  حفظ الوثائق    •

، وحركتهـا   ،  وتركيبهـا   ،  واإلحـصائيات   ،  وإعداد التقارير   ،  إحصائية  لجميع العاملين     
  .وتطورها

 

  :مهام اإلدارة العامة للشؤون المالية  **** 
  

  . واإلشراف على تطبيقها،السياسات المالية للوزارة وضع  •
 . وللوكيل والوكيل المساعد،تقديم االستشارات المالية للوزير •
 .والمشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة ، اإلشراف  •
 .وإصدار التوجهات الالزمة، " دائرة الحسابات"متابعة عمل الدائرة المالية  •
 .تنفيذ السياسات الماليةبوالتأكد من قيامها ، ودائرة الموازنة ، ءات متابعة عمل دائرة العطا •
 .معالجة وإقرار التقارير المالية الصادرة عن الوزارة  •
  

  المهام الرئيسية لإلدارة العامة للحاسوب والمعلومات في التعليم العالي*** 
  

مثـل  إدارة وصيانة شـبكات الحاسـوب المختلفـة الموجـودة فـي التعلـيم العـالي                  •
(INTRANET,INTERNET,E-MAIL LAN,WAN).  

لمـوظفين فـي    لوتوابعهـا   ،  ألجهزة الحاسوب   ،  والدعم الفني   ،  تقديم خدمات الصيانة     •
 .الوزارة

 .والعطاءات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم العالي ، دراسة المشاريع  •
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 .تخدم قطاع التعليم العالي وإدارتها القيام ببرمجة وتطوير األنظمة المالية واإلدارية التي  •
 .القيام بأعمال النشر االلكتروني للمعلومات في التعليم العالي •
 .وتطوير الكوادر البشرية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ، القيام بأعمال التدريب  •
 معلومات في قطاع التعليم العالي وورش العمل التي تخص تكنولوجيا ال، عقد المؤتمرات  •

 .واإلحصائيات حول التعليم العالي للجهات ذات العالقة، توفير التقارير  •
 .وتجهيز المنشورات اإلحصائية حول التعليم العالي في فلسطين، إعداد  •
  

  :مهام اإلدارة العامة للتخطيط**** 
  

 .تحديد االحتياجات المادية والبشرية للوزارة �
 .تطوير قواعد البيانات �
 .يبات اإلحصائية المختلفةوالكت، إعداد النشرات  �
 .إعداد الخطط بأنواعها المختلفةشر الوعي التخطيطي داخل الوزارة ، ن �
واألبحاث اإلجرائية السريعة للمساعدة في اتخاذ القرارات       ،  إعداد الدراسات التطويرية     �

 .فيما يستجد من مشاكل تواجه متخذي القرارات
 البـشرية   مكاناتواإل، البعـد الـسكاني    القيام بالتخطيط للتوسع الجغرافي للوزارة ضمن      �

 .والمالية،
 .واألنظمة المختلفة في الوزارة ،وإعداد القوانين ،المساهمة في تطوير الهياكل التنظيمية  �
، وأسس الخطط التربويـة المختلفـة       ،  إعداد التشريعات والمقترحات المتعلقة بأهداف       �

  .س أو لجنة التربية والتعليم والمشتقة من السياسة التربوية العامة وعرضها على مجل
وإدارة التعليم  ،  إعداد مشروع أسس التشكيالت للمدارس بالتعاون مع إدارة التعليم العام            �

 وإقرارها في مجلس أو لجنـة التربيـة    ،المهني ومديريات التربية والتعليم في المناطق  
   والتعليم

تغييراتها مـن حيـث النمـو       و،  المتابعة المستمرة لألحوال السكانية للمناطق المختلفة        �
والتنسيق مع الجهات المعنيـة فـي تحديـد مواقـع           ،  السكاني والتنبؤ بحاجة المدارس     

  .وتخصيصها لغايات إنشاء األبنية المدرسية عليها، األراضي المنوي استمالكها 
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التعاون مع مديريات التربية والتعليم في المناطق في تحديد األماكن التي تحتـاج إلـى                �
ـ         ،  شكل سريع   مدارس ب  ،  ةوإعالم إدارة األبنية المدرسية لتقوم بتوفير المبـاني الالزم

 .وتزويدها بالمتطلبات التربوية
 .وتوزيعها حسب الخطة الزمنية ، تجهيز االستمارات اإلحصائية  �
من المدارس التربويـة    )  الشاملة   –األولية  ( حوسبة البيانات المتجمعة من االستمارات       �

 ). رياض أطفال – خاصة – وكالة –حكومية (
 

  :مهام اإلدارة العامة للمشاريع *** 
  

 .وتفاصيل للمشاريع مع الدوائر األخرى، إعداد مقترحات  �

  وتقديمها إلى الجهات المانحة ،إعداد التقارير الفنية حول المشاريع �

 .وتنفيذها مع الدوائر ، المساهمة في إعداد خطط العمل  �
 .لمختلفة في الوزارةالمشاريع ابتشكيل لجان خاصة  �
  
  :مهام المعهد الوطني للتدريب *** 

  

 والتأهيل المعاصر وفق برامج     ،اإلسهام في التطوير الكادر البشري من خالل التدريب          �
علـى  ) وفنيـين  ،  وإداريين ،ومديرين ،  ومشرفين    ، معلمين( محدده األهداف وموجهة    

  . التربوية األخرىتوالمؤسسا، صعيدي الوزارة 
 مع الجهات المعنية من إدارات عامة في الوزارة والمؤسسات التربوية إليجـاد             التنسيق �

 .نوع من التكامل في الخطط التدريبية بين الجانبين
 وتقييمها والبحث عن الجديد بما يحقـق        ،عمل دراسات بحثية لتحديد البرامج التدريبية        �

 .ذات العالقةوذلك بالتعاون مع اإلدارات ، ورؤية الوزارة ، معايير الجودة 
لدعم التواصل مع   - البريد االلكتروني  -)االنترنت(توفير خدمة الشبكة الدولية للمعلومات     �

 .العالم الخارجي
  
  :مهام مركز المناهج*** 

  

 .ضع الخطة السنوية للقسمو �
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  .المشاركة في إعداد موازنة الدائرة �
  ، واقتراح تحديثهادراسة التشريعات للمنطقة بأقسام الدائرة �

واإلشراف , والبحوث العملية المتعلقة بتطوير المباحث الدراسية     ،   الدراسات الفنية    تهيئة �
ويستعين كل قسم من اجل ذلك بمن يـشاء مـن           ،  على التجارب التربوية الخاصة بها      

والخبـراء  ،  والمـشرفين التربـويين     ،  وموظفي الوزارة   ،  أعضاء الهيئات التدريسية    
  .والمختصين

عن , واجه المعلم والطالب فيما يتعلق بالمناهج والكتب المدرسية       تحديد المشكالت التي ت    �
  .تمهيدا لدراستها واقتراح الحلول المناسبة لها , طريق االتصال الدائم بالميدان

 ، وتلقـي اقتراحـاتهم     ، والمهتمين بأمور المنـاهج   ،   االتصال بدوائر الوزارة المختلفة      �
  .والكتب المدرسية، ودراستها لالستفادة منها في تطوير المناهج 

والتعاون مـع األقـسام     ،  واألنشطة الالزمة لتطبيق المناهج     ،  تحديد الوسائل التعليمية     �
  .وتطويرها، جل توفيرها أ التعليم من تالمعنية في دائرة تقنيا
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  المبحث الثاني

  واقع استخدام نظم مساندة القرار في وزارة التربية والتعليم
  

  :مقدمة  4.2.1
،  فـي وزارة التربيـة والتعلـيم         DSSواقع اسـتخدام    على  ا المبحث للوقوف    يأتي هذ 

والفنية الموجودة فعلياً في الوزارة وكـذلك نظـم         ،   والبشرية   ،والتعرف على اإلمكانات المادية   
  .المعلومات اإلدارية المستخدمة في الوزارة 

  
  :اإلمكانات المتوفرة في الوزارة  4.2.2

  

 والمديريات   ، انية التي قامت بها الباحثة لوزارة التربية والتعليم       من خالل الزيارات الميد   
أن الوزارة لديها إمكانات جيدة من      تبين  مع موظفي الوزارة    مقابالت  التابعة لها ، وكذلك إجراء      
 ، إال أن    بحيث أن كل موظف تقريباً  يوجد لديـه جهـاز حاسـو            ،  أجهزة حاسوب وملحقاته    

ويلزمها المزيد من الدعم واالهتمام أكثر من       ،  ي المكونات المادية    المديريات يوجد لديها نقص ف    
فتعتمد الوزارة على استخدام حزم البـرامج       ،  واألنظمة المستخدمة   ،  أما من ناحية البرامج     .ذلك

عدت خصيصاً من   و برامج جاهزة كاألصيل في المحاسبة ، و برامج أُ         ) اكسل وأكسس (الجاهزة  
 تـساعد   ) أوراكـل (اسوب تعتمد على قواعد بيانات واسعة بواسطة        قبل العاملين في دائرة الح    

والبرامج ، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع طبيعة العمل ، اإلدارات المختلفة في انجاز أعمالها      
  :المستخدمة هي 

  واإلدارات المعنية بالشئون المالية ، برنامج محاسبي تستخدمه اإلدارة العامة للحسابات  •
 . لإلدارة العامة للكتب والمطبوعات برنامج خاص •
 .برنامج خاص باإلدارة العامة للشئون اإلدارية  •
 .برنامج خاص باإلدارة العامة للوازم  •

  
 )أكسس( وكذلك برنامج    )اكسل(أما باقي إدارات الوزارة فهي تعتمد بشكل أساسي على برنامج           

  .ولكن بشكل اقل 
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كاديمياً وذوي كفاءة عالية حيث     أب فهم مؤهلين علمياً و    ائرة الحاسو دبالنسبة للكوادر البشرية في     
      ،)مقابلة مـع مـدير دائـرة الحاسـوب        ( خيرةقاموا بانجاز الكثير في دائرة الحاسوب في الفترة األ        

نترنت كما تم عمـل برنـامج       لكتروني واإل  مبنى دراسي بالبريد اإل    250حيث تم ربط أكثر من      
   ب الموجودة في المدارس ، وتعكف دائـرة الحاسـوب فـي           الكتروني لمتابعة مختبرات الحاسو   

   وزارة التربية والتعليم حالياً على إنشاء مشروع الوزارة االلكترونية ،كـأول وزارة محوسـبة              
واإلدارات ، والمـدارس  ، والمـديريات  ، في فلسطين من خالل الربط االلكتروني بين الوزارة      

والمـديريات  ، ل االلكتروني بـين مـوظفي الـوزارة      والتباد ، العامة بشبكة حاسوب للتواصل     
والمدارس التابعة لها من خالل بوابة البريد االلكتروني للوزارة ممـا يـساعد علـى    ، المختلفة  

  ، والوصول إلى األهداف بسرعة ، حيـث يمكـن إرسـال           ،   وسهولة االنجاز ،  سرعة األداء   
ة من الوزارة والمـديريات والمـدارس ،        والتعميمات الصادر ،   والمعلومات    ، واستقبال البيانات 
   . خاص بالتعليم الحكومي إلطالق ملتقى تربويجارٍ       وكذلك العمل 

  )yes=print&90452=id_news?php.news/arabic/net.paltimes.www://http( 

  
  :نظم المعلومات المستخدمة في وزارة التربية والتعليم 4.2.3

  

   من خالل متابعة الباحثة والزيارات الميدانية والمقابالت التي قامت بها ، تبـين أن الـوزارة                
نظـم   على أكثر من نوع من أنـواع         سابقاًتعتمد في أداء مهام إداراتها المختلفة التي تم ذكرها          

  :المعلومات وهي كالتالي 
  

والتقـارير  ، والـسكرتارية  ، ستخدم فـي الطباعـة    وتُ: OAS ظم أتمتة المكاتب  ن 4.2.3.1
، والجداول االلكترونيـة    ،  اإلحصائية، حيث يتم استخدام برامج معالجة النصوص        

 :كالتالي والبريد االلكتروني 
  . Word &Excelبرنامج  �
 .ن الوزارة ي الوزارة تابع لديواوالخارجية ف، برنامج إلدارة المراسالت الداخلية  �
  
ومالية وشراء ومخزون ، حيـث      ،  يوجد نظم محاسبية      : نظم المعلومات الوظيفية   4.2.3.2

يتم إعداد وتحليل الموازنات ، اتخاذ القرارات المالية ، شراء ومراقبـة المخـزون              
 :إعداد التقارير المالية لإلدارة العليا ، وتستخدم البرامج اآلتية ) اللوازم والمصادر(

 

  
 

http://www.paltimes.net/arabic/news.php?news_id=90452&print=yes
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وتسجيل حركتها بين الدوائر واسـتخراج      ،  لوازم إلدخال األصناف    برنامج أكسس ل   ����
  .التقارير لتقديمها لإلدارة العليا 

  .  الجاهز ألداء جميع المهام المحاسبية والمالية )األصيل(برنامج  ����
يوجد نظم لحفظ سجالت العاملين، والتعيين، تنمية       : نظم معلومات الموارد البشرية    4.2.3.3

واتب، البحث والتطوير، تحليل وتقويم األداء، تحديـد        المهارات، وإعداد كشوف الر   
االحتياجات التدريبية، التخطيط الحتياجات القوى العاملة، وتستخدم البرامج التاليـة          

 :لتحقيق ذلك
 للشئون اإلدارية لإلجازات والتعيينات وبيانات المعلمـين والحالـة          )أكسس(امج  نبر ����

  .االجتماعية 
 بجميـع   )أكسس( قاعدة بيانات     من هتتغذييتم  ئية  برنامج خاص باالستمارة اإلحصا    ����

وتحتوي ،   ومدارس وكالة الغوث     ، والخاصة ،البيانات الخاصة بالمدارس الحكومية   
 ، ويتم إعـداد      القرارات على بيانات إحصائية حيث تساعد متخذي القرار في اتخاذ        

 .الكتاب اإلحصائي بشكل دوري 
  
 بقاعـدة بيانـات     )أوراكل(مة باستخدام   يوجد نظم مصم   : نظم المعلومات اإلدارية   4.2.3.4

وحتى استخراج النتـائج    ،  ضخمة إلدارة امتحانات الثانوية العامة بدءاً من التسجيل         
عـن  ) أكسس  (مروراً بمعلومات عن المراقبين والمصححين ، كذلك قاعدة بيانات          

 .خريجي الجامعات الموجودين في محافظات غزة 

 
   :في الوزارة  واقع نظم مساندة القرارات4.2.4

من خالل العرض السابق لنظم المعلومات المستخدمة في وزارة التربية والتعليم يمكـن             
التوصل إلى أن الوزارة تعتمد في  مساندة قراراتها على استخدام الحـزم التطبيقيـة الجـاهزة                 
كالجداول االلكترونية وحزم الحاسوب الميكروي كمولدات لنظم مساندة قرارات بسيطة تـساعد            

.  لتحقيق األهداف الموضوعة     في اتخاذ القرارات الالزمة ألداء مهام اإلدارات المختلفة وصوالً        
 يمكن القول أن هناك بيئة مناسبة لتطبيـق نظـم           DSSأما من حيث المتطلبات الالزمة لتطبيق       

وقواعـد البيانـات ،   ،   والكوادر البـشرية      ،  حيث وجود أجهزة الحاسوب    نمساندة القرارات م  
 ونظم إلنتاج التقارير الالزمة التخاذ القرارات ، مع وجود الحاجة إلى المزيد من االهتمام        برامج

ــة   ــه مــن خــالل إجــراء الدراســة الحالي ــد من ــا ســيتم التأك . والتطــوير ، وهــذا م
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  الخامـسل ـالفص
  اإلطار العمـلي للبحـث

The Practical Framework For Research 
  

  
  راءاتــة واإلجـالمنهجي:  ول المبحـث األ •

  ات األداة ــدق وثبــحص صـف: المبحـث الثانـي  •

 ات  ـانــل البيـحليــت: المبحـث الثـالث  •

  اتــار الفرضيــــاختب: المبحـث الرابـع  •
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  المبحث األول

  راءاتـــة واإلجــالمنهجي
 The Methodolegy&Procedusre 

  
  

  : مقدمــة 5.1.1
 وات مجتمع الدراسـة وعينتهـا ، وكـذلك أد         واول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،        يتن    

 الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كمـا يتـضمن هـذا الفـصل وصـفاً                 
 المعالجات اإلحصائية    في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيراً       تم استخدامها لإلجراءات التي   

  .عليها في تحليل الدراسة  تم االعتمادالتي 
  

   إجراءات الدراسة5.1.2
  

   منهجية الدراسة5.1.2.1
   

عرف بأنه والذي يلمنهج الوصفي التحليلي ا استخدامتم جل تحقيق أهداف الدراسة أمن      
حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي أطريقة في البحث تتناول 
عبيدات (  مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللهادون تدخل الباحث في

أثر استخدام نظم مساندة القرارات  معرفةوتهدف هذه الدراسة إلى ،  )40،ص 2003،وآخرون،
     ، قطاع غزةمحافظات  –وزارة التربية والتعليم دراسة تطبيقية على على تطوير األداء وهي 

  
  :مجتمع الدراسة 5.1.2.2

  
أجريت الدراسة على وزارة التربية والتعليم  في السلطة الوطنية الفلـسطينية ومـديريات                   

للمدراء في  التربية والتعليم التابعة لها في قطاع غزة ، حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل               
 يرمـد مدير عام ، نائب مدير عام ، : (  قطاع غزة ممثلة في المسميات الوظيفية التالية      مديريات

   .اً فرد230والبالغ عددهم  ) ،رئيس شعبة ، رئيس قسمدائرة
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   عينة الدراسة5.1.2.3
  

   :العينة االستطالعية* 

جري عليها التحليل ُأ من مجتمع الدراسة واً فرد30تم اختيار عينة استطالعية مكونة من     
  . اإلحصائي للتحقق من صدق االستبانة 

  
  :الدراسة العينة التي أجريت عليها  •
  

    الدراسة  تتميز عينة الدراسة بأنها عينة عمديه ، حيث اشتملت على جميع مجتمع      
، وقد تم توزيع استبانة الدراسة على أفراد عينة الدراسة والتي يبلغ ) أسلوب الحصر الشامل(

نات لعدم  استبا7 استبانه وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد عدد 194 وتم استرداد 230حجمها 
 استبانة 187موافاتها لشروط اإلجابة الصحيحة وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة 

   .من المجتمع األصلي للدراسة% 81،أي ما نسبته 

  
مديريات التربية والتعليم التابعـة لـوزارة       توزيع عينة الدراسة حسب      )5.1(جدول رقم   يوضح   

    .لك عدد أفراد العينةقطاع غزة وكذالتربية والتعليم في 
 

  )5.1(جدول رقم 
    توزيع عينة الدراسة حسب التوزيع الجغرافي للمديريات

  المديرية  م
  تاالستبيانا
  الموزعة

  ستباناتاال
  المستردة

  النسبة المئوية
  /لمستردةستبانات ااال( 

 ) الموزعةستباناتاال

   لمئويةاالنسبة 
  /لمستردةستبانات ااال(

 ستباناتاالإجمالي 
  )ستردةالم

  11.3 88  22  25  غزةشمال   1

  9.7 95  19  20  غزةشرق   2

  11.8 92  23  25  غزة غرب  3

  35 75  68  90  الوزارة   4

  8.2 84  16  19  الوسطى  5

  12.3 88  24  27  خانيونس  6

  11.3 91  22  24  رفح  7

  100.0 84  194  230  المجموع  
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   أنواع ومصادر البيانات5.1.3

  :ة على نوعيين أساسيين من البياناتسوف تعتمد الدراس   
  

   البيانات األولية5.1.3.1
  

    من اجل معالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة ، تم جمع البيانات األولية من خـالل               
لدراسة بعض مفـردات البحـث       Questionnaireالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبانه       

ومن ثم تفريغها وتحليلها باسـتخدام      , في موضوع البحث  وتجميع المعلومات الالزمة    ،  وحصر  
ــامج  ــصائي  SPSSبرن  ،         (Statistical Package for Social Science) اإلح

ومؤشرات تـدعم  ، واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة    
  .وضوع الدراسة م
  

  البيانات الثانوية 5.1.3.2
 

التعرف على األسـس و  و، م استخدام المصادر الثانوية لمعالجة اإلطار النظري للدراسة           ت
الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التـي               

  :، وذلك من خالل حدثت و تحدث في مجال الدراسة 
أثر استخدام نظـم    دراسة  بتتعلق  مراجعة الكتب المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي         •

وأي مراجع قد تسهم في إثراء الدراسـة بـشكل           مساندة القرارات على تطوير األداء،    
  .علمي

االطالع على الدوريات واألبحاث المنشورة واألطروحات العلمية المتعلقـة بموضـوع            •
 .الدراسة 

 .االستعانة بالتقارير والنشرات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم  •
  .استخدام االنترنت والنسخ االلكترونية الموجودة على صفحاته  •

  

  
  

  

  :دراسة اة الأد 5.1.4
  

 تقسيم االسـتبانه    وقد تم   ،   العينة   أفرادتم استخدام االستبانة لجمع المعلومات الالزمة من خالل         
  : كما يليإلى قسمين 
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� ا�ول ��F0  : ا�(L,Mال%)8ن8ت ال Iن م$NO#0@راQل1)*0 الO&و  Iن م$N7(.ات/ .   

� 6E�!ا� ��F8ول #:  ا�*O أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في وزارة
 محاور كما خمسةوتم تقسيمه إلى . التربية والتعليم ، والمديريات التابعة لها في قطاع غزة

 :يلي

دة القرارات يناقش مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مسان : المحور األول ••••
 . فقرات 8ويتكون من 

 :يتكون من أربعة محاور فرعية كما يلي : المحور الثاني ••••

يناقش اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة : المحور الفرعي األول �
  . فقرة12القرارات ويتكون من 

دة اإلمكانات الفنية المتاحة الستخدام نظم مسانيناقش : الثانيالمحور الفرعي  �
 . فقرات 9 ويتكون من القرارات

اإلمكانات البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة يناقش : الثالثالمحور الفرعي  �
 . فقرات 7 ويتكون من القرارات

 اإلمكانات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات: الرابعالمحور الفرعي  �
 . فقرة 12ويتكون من 

 :ن من محورين فرعيين كما يلييتكو : المحور الثالث  ••••

      ويتكون من نوع نظم مساندة القرارات المستخدمةيناقش:األول المحور الفرعي �
 . فقرات 7

مدى استخدام بعض البرامج في عملية اتخاذ القرار يناقش : الثانيالمحور الفرعي  �
 . فقرات 6ويتكون من في دوائر وزارة التربية والتعليم 

  .ات فقر9 ويتكون من DSSالبرامج التدريبية الخاصة بنظم  ناقشي : المحور الرابع  ••••

       ويتكون من أثر نظم مساندة القرارات على تطوير األداءيناقش  : الخامسالمحور  ••••
  .ات فقر10
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  :  كما يلي)  ليكارت الخماسي (وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  وفق مقياس
  

  )5.2(جدول رقم 
  كارت الخماسيتصنيف مقياس لي

  

	א��� 
	א�������  التصنيف ���
	א������� ���
	א�� ��� 

  1  2  3  4  5  الدرجة
  
  

  : األساليب اإلحصائية5.1.5
وتـم اسـتخدام    ،   اإلحـصائي    SPSSوتحليل االستبانة من خالل برنامج      ،  تفريغ  تم  لقد       

 مقيـاس ترتيبـي     الالمعلميـة ، وذلـك ألن مقيـاس ليكـارت هـو           االختبارات اإلحـصائية    
  :التالية، وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية )150:،ص2001صافي،(
  

 . ، والمتوسط الحسابي ، والمتوسط الحسابي النسبي والتكرارات، النسب المئوية  -1
  .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 . لقياس صدق الفقرات سبيرمانرتباط امعامل  -3
   .براون للثباتمعادلة سبيرمان  -4
اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اإلجابة قد وصل إلى درجة الحيـاد              اختبار   -5

 . أم ال 3وهي 
وتني لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ، وهو اختبـار              -ماناختبار   -6

  .من البياناتغير معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين 

عرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية وهـذا           واالس لم -اختبار كروسكال  -7
) 249:،ص2003أبـو عـالم،    .(متوسطات أو أكثـر    3االختبار الالمعلمي يصلح لمقارنة     

 )218-215: ،ص ص1989حمدان،(

  
  : إجراءات تطبيق الدراسة 5.1.6

  
 ، وقد تم إعـداد      تم استخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الالزمة لموضوع الدراسة             

  :االستبانة على النحو التالي
  .جل استخدامها في جمع البيانات والمعلوماتأإعداد استبانه أولية من  -1
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 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات -2
 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3
والذين قاموا بدورهم بتقديم النـصح      ،  حكمين  تم عرض االستبانة على مجموعة من الم       -4

 )2ملحق رقم (.واإلرشاد وحذف ما يلزم

  ) .4ملحق رقم ( تم الحصول على موافقة الوزارة المراد تطبيق الدراسة على مجتمعها -5
 . وثبات األداة  ،إجراء دراسة استطالعية ميدانية أولية لالستبانة لفحص صدق -6
ملحـق رقـم   .( العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة      رادأفتم توزيع االستبانة على جميع       -7

  .، ثم تم جمعها وإجراء التحليل اإلحصائي )1
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  المبحث الثاني

  فحص صدق وثبات االستبانة
  

  
  :ةانبصدق االست 5.2.1

  

ن صدق مالتأكد يقصد بصدق االستبانة أن تقيس األسئلة ما وضعت لقياسه ، وقامت الباحثة ب    
  ):152:، ص2001الصيرفي، ( فقرات االستبانة بطريقتين

 
   :صدق المحكمين 5.2.1.1

  

من  أعضاء )7( أكاديمي ، ) 15(على مجموعة من المحكمين تألفت من  ستبانهاالتم عرض     
الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسـالمية  متخصـصين فـي المحاسـبة واإلدارة                 

عـضو مـن    ) 2(عضو من كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية ،         ) 2(،  حصاء  واإل
عـضو  ) 2(جامعة األزهر ،  عضو من جامعة فلسطين ، عضو من جامعة القدس أبو ديس ،                 

 آلراء الـسادة  ،  وتم االسـتجابة  )2ملحق رقم   (.وأسماء المحكمين   من وزارة التربية والتعليم ،      
، وبذلك خرجت االستبانة    وتعديل في ضوء مقترحاتهم     ،  ما يلزم من حذف     إجراء  ، و المحكمين  

  )1ملحق رقم .(في صورتها النهائية 
  
  

  :  صدق المقياس 5.2.1.2
  

  صدق االتساق الداخلي  5.2.1.2.1
  

     يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الـذي               
    على عينة الدراسة البـالغ      ستبانهتم حساب االتساق الداخلي لفقرات اال     قرة ، و  تنتمي إليه هذه الف   

للمحـور  والدرجة الكليـة    ،  مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة          30حجمها  
   :التابعة له كما يلي

  

ساندة مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم م: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول
  القرارات

مدى (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول )  5.3(جدول رقم     
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين ) وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات

ى الداللة لكل فقرة  مستوحيث أن، )0.05(أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
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،  وبذلك تعتبر 0.361 الجدولية والتي تساوي rمة  المحسوبة أكبر من قيr وقيمة 0.05 من أقل
  فقرات المحور األول  صادقة لما وضعت لقياسه

  

  )5.3(جدول رقم 
  مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 

  الفقرة  مسلسل
معامل االرتباط 

  لسبريمان
مستوى 
  الداللة

 0.001 0.564  تعتمد اإلدارة على نظم مساندة القرارات في اتخاذ قراراتها 1

 0.000 0.722  تشجع اإلدارة العاملين على استخدام نظم مساندة القرارات  2

 0.000 0.697  تدعم اإلدارة عقد دورات تدريبية في مجال نظم مساندة القرارات 3

 0.000 0.749  توفر اإلدارة األجهزة والبرامج الالزمة الستخدام نظم مساندة القرارات 4

 0.000 0.742  تدعم اإلدارة جهود العاملين لتصميم وتطوير نظم مساندة القرارات  5

6 
تهتم اإلدارة بجعل عملية تصميم وتطوير نظم مساندة القرارات جزء 

  يمي الشامل من عملية التطوير التنظ
0.883 0.000 

 0.000 0.835  تحفز اإلدارة العاملين الذين يعتمدون على نظم مساندة القرارات 7

 0.001 0.588   نظم مساندة القراراتأهميةتدرك اإلدارة جيدا  8

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة      
  

 المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل): أ(ور الثاني الصدق الداخلي لفقرات المح
  القرارات

 )أ (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المحـور الثـاني            )  5.4(جدول رقم        
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين       )  المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات      مكاناتاإل(

 مستوى الداللة لكل فقرة     حيث أن ،   )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       أن معامالت   
 وبذلك تعتبـر  0.361 الجدولية والتي تساوي   r من قسمة    أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05 من   أقل

    صادقة لما وضعت لقياسه)أ(فقرات المحور الثاني
  

  )5.4(جدول رقم 
   المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل : )أ(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

  الفقرة  مسلسل
معامل االرتباط 

  لسبريمان
مستوى 
  الداللة

 0.000 0.729  عدد أجهزة الحاسوب يناسب عدد الموظفين في الدائرة 1

 0.000 0.621  توفر أجهزة الحاسوب مساحات كافية لتخزين المعلومات  2

3 
تخزين في مكان خارجي باسـتخدام    (زين افتراضي   يوجد وسائل تخ  

  )االنترنت
0.539 0.002 

 0.000 0.647  تتوفر وسائل إدخال بيانات مناسبة الحتياجات العمل في الدائرة 4
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 0.000 0.648  تتناسب وسائل اإلخراج مع متطلبات العمل في الدائرة 5

 0.000 0.732  زهتتناسب سرعة أجهزة الحاسوب مع حجم العمل المطلوب انجا 6

 0.000 0.919  تتناسب خصائص الشبكة الموجودة مع احتياجات العمل في الدائرة 7

 0.000 0.782  تمتاز خصائص الشبكة المستخدمة بسرعة االتصال 8

 0.003 0.523  تحدث انقطاعات متكررة في الشبكة المستخدمة 9

 0.015 0.439  عند حدوث خلل في الشبكة تتم معالجته بسرعة  10

 0.000 0.635  عند حدوث أعطال في األجهزة تتم الصيانة سريعاً 11

12 
) الشبكة واألجهـزة ذات العالقـة   (يتم تحديث تكنولوجيا المعلومات     

  بشكل دوري
0.623 0.000 

  0.361تساوي"  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة      

  
 المتاحة الستخدام نظم مساندة فنية المكاناتاإل): ب(ي الصدق الداخلي لفقرات المحور الثان

  القرارات
  

 )ب (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور الثـاني           )  5.5(جدول رقم        
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين       )  الفنية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات      مكاناتاإل(

 مستوى الداللة لكل فقرة     حيث أن ،   )0.05(المبينة دالة عند مستوى داللة      أن معامالت االرتباط    
 وبذلك تعتبـر  0.361 الجدولية والتي تساوي   r من قسمة    أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05 من   أقل

   .  صادقة لما وضعت لقياسه)ب(فقرات المحور الثاني
  
  )5.5(جدول رقم 

   المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتفنية الإلمكاناتا : )ب(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني
  

  الفقرة  مسلسل
معامل االرتباط 

  لسبريمان
مستوى 
  الداللة

 0.000 0.740  تتناسب البرامج المستخدمة مع متطلبات العمل في الدائرة  1

 0.000 0.880  البرامج المستخدمة حديثة وسهلة التعلم 2

 0.000 0.742  ب مع حاجة العمل في الدائرة يتم تحديث البرامج بما يتناس 3

 0.000 0.778  تتوافق البرامج المستخدمة مع األجهزة التي يتم استخدامها 4

 0.000 0.717  تتناسب البرامج مع الشبكة المستخدمة في العمل  5

 0.000 0.821  البرامج المتوفرة تغطى كافة النشاطات التي تقوم بها الدائرة 6

 0.024 0.412  فاعلية البرامج من قبل المستخدمين يتم تقييم  7

 0.001 0.586   تتوفر قاعدة بيانات تساعد في تقدم األداء 8

 0.000 0.855  تتوفر جميع التعليمات الالزمة لتشغيل البرامج التي احتاجها في العمل 9

  0.361تساوي"  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة             
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 البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل): ج(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني 
  القرارات

  

 )ج (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور الثـاني           )  5.6(جدول رقم        
 لفقراته ،  والـذي      والمعدل الكلي )  البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة القرارات      مكاناتاإل(

 مستوى الداللة لكل    حيث أن ،   )0.05(يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          
   وبذلك    0.361 الجدولية والتي تساوي     r من قسمة    أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05 من   أقلفقرة  

    صادقة لما وضعت لقياسه)ج(تعتبر فقرات المحور الثاني
  

  )5.6(جدول رقم 
   البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل : )ج(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

  الفقرة  مسلسل

معامل 
االرتباط 

  لسبريمان

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.857  ن في تكنولوجيا المعلوماتو متخصصأفراديعمل في القسم الفني  1

 0.000 0.800  كفاءة في القسم الفني المختصن على درجة عالية من الويوجد عامل 2

3 
يجيب القسم الفني المختص بنظم المعلومات بـسرعة عـن استفـسارات            

  العاملين
0.866 0.000 

4 
يعالج القسم الفني المختص المشاكل التي تواجه العـاملين فـي اسـتخدام         

  البرامج والشبكة 
0.773 0.000 

 0.000 0.699  عن النظام والبرامج بصورة مباشرةيتم االتصال مع القسم الفني المسئول  5

 0.000 0.834  تربطني عالقات جيدة مع العاملين بالقسم الفني المسئول عن النظم 6

7 
يتفهم العاملون في القسم الفني المختص احتياجات العـاملين مـن هـذه             

  البرامج النظم
0.695 0.000 

  0.361تساوي"  28"رية  ودرجة ح0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

 التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل): د(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني 
  القرارات

  

 )د (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور الثـاني           )  5.7(جدول رقم         
والمعدل الكلي لفقراته ،  والـذي       ) ارات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القر      مكاناتاإل(

 مستوى الداللة لكل    حيث أن ،   )0.05(يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          
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   وبذلك    0.361 الجدولية والتي تساوي     r من قسمة    أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05 من   أقلفقرة  
  ياسه  صادقة لما وضعت لق)د(تعتبر فقرات المحور الثاني

  

  )5.7(جدول رقم 
   التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتاإلمكانات )د(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

  الفقرة  مسلسل

معامل 
االرتباط 

  لسبريمان

مستوى 
  الداللة

1 
تتناسب المعلومات المتاحة من نظم مـساندة القـرارات المـستخدمة مـع             

  احتياجات الوظيفة
0.453 0.012 

2 
 يخص عملي    فيما يمكن الحصول على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة العليا       

  بسهولة
0.419 0.021 

 0.000 0.761  تقدم اإلدارة الدعم المالي الالزم الستخدام نظم مساندة القرارات 3

 0.000 0.774  تتابع اإلدارة سير العمل القائم على استخدام نظم مساندة القرارات 4

 0.000 0.818   اإلدارة بآراء واقتراحات العاملين حول استخدام نظم مساندة القراراتتهتم 5

 0.000 0.852  توفر اإلدارة البرامج التدريبية المتعلقة باستخدام نظم مساندة القرارات 6

 0.000 0.790  توفر اإلدارة المتطلبات الالزمة لتحسين استخدام نظم مساندة القرارات 7

 0.000 0.646  نظيمي يسهل على المسئول تقييم األداء الهيكل الت 8

 0.000 0.690 أنشطة العمل لها عالقة بالهيكل التنظيمي  9

 0.000 0.646  يوجد تقييم مستمر لفعالية األداء نتيجة استخدام النظم  10

 0.000 0.878  الهيكل التنظيمي يسمح بتدفق المعلومات بسهولة  11

 0.000 0.685  ساندة القرارات االتصاالت اإلدارية بين الدوائريسهل استخدام نظم م 12

  0.361تساوي"  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة): أ(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث 

  

نوع نظم ( فقرات المحور الثالث    يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من      )  5.8(جدول رقم       
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة           ) مساندة القرارات المستخدمة  

 r وقيمـة    0.05 مـن    أقـل  مستوى الداللة لكل فقرة      حيث أن ،   )0.05(دالة عند مستوى داللة     
بذلك تعتبر فقرات المحور الثالث     ،   و   0.361 الجدولية والتي تساوي     r من قسمة    أكبرالمحسوبة  

   صادقة لما وضعت لقياسه)أ(
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  )5.8(جدول رقم 
  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة : )أ(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

  الفقرة  مسلسل

معامل 
االرتباط 

  لسبريمان
  مستوى الداللة

 0.000 0.842  برامج الحاسوب الموجودة تعمل على انجاز عمليات متكررة 1

 0.000 0.864  تمكن برامج الحاسوب المستخدمة من استرجاع المعلومات 2

 0.000 0.799  يمكن إعداد تقارير خاصة بواسطة برامج الحاسوب المستخدمة 3

 0.000 0.820  تقدم البرامج المستخدمة تقارير دورية تغطى جوانب العمل 4

5 
خططات يتم عرض المعلومات حسب حاجة المستخدم من م

  ورسوم بيانية
0.835 0.000 

 0.000 0.881  تساهم برامج الحاسوب الموجودة في التخطيط االستراتيجي 6

7 
توجد برامج حاسوب تحتاج لمجموعة من المستخدمين لكٍل منهم 

  مهمة محددة
0.672 0.000 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

استخدام بعض البرامج في عملية اتخاذ القرار في ): ب(اخلي لفقرات المحور الثالث الصدق الد
  دوائر وزارة التربية والتعليم 

 )ب(يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور الثالـث           )  5.9(جدول رقم        
والمعـدل  ) ومديرياتهااستخدام بعض البرامج في عملية اتخاذ القرار في وزارة التربية والتعليم     (

حيث ،  )0.05(الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             
 الجدولية والتـي    r من قسمة    أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05 من   أقل مستوى الداللة لكل فقرة      أن

   .ضعت لقياسه صادقة لما و)ب(،  وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث 0.361تساوي 
  

                      فياستخدام بعض البرامج  : )ب(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث : )5.9(جدول رقم 
  وزارة التربية والتعليم ومديرياتها  فيعملية اتخاذ القرار

  الفقرة  مسلسل
معامل االرتباط 

  لسبريمان
مستوى 
  الداللة

 0.000 0.691  برنامج اكسل 1

 0.000 0.672 مج أكسسبرنا 2

 0.000 0.824  برنامج خاص ُأعد ألعمال الدائرة 3

 0.001 0.587 برامج تعتمد على قواعد بيانات  4

 0.021 0.420 برامج خاصة ببحوث العمليات  5

 0.425  مثل فيجوال بيزك وأوراكل لغات برمجة الجيل الرابع  6
 

0.019 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  الحاسوبالبرامج التدريبية الخاصة بنظم : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع
يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المحـور الرابـع             )  5.10(جدول رقم         

ين أن معـامالت    والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يب      ) الحاسوبالبرامج التدريبية الخاصة بنظم     (
 مـن   أقـل  مستوى الداللة لكل فقرة      حيث أن ،   )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       

،   وبذلك تعتبر فقرات 0.361 الجدولية والتي تساوي  r من قسمة    أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05
  المحور الرابع  صادقة لما وضعت لقياسه

  
  )5.10(جدول رقم 

  الحاسوبالبرامج التدريبية الخاصة بنظم : ت المحور الرابع الصدق الداخلي لفقرا

  الفقرة  مسلسل
معامل االرتباط 

  لسبريمان
مستوى 
  الداللة

 0.000 0.857  يوجد برامج تدريب فعالة خاصة بنظم مساندة القرارات 1

 0.000 0.847  يتم عقد دورات تدريبية للتعريف بنظم الحاسوب وبرامجه 2

 0.000 0.935   بناء على الدورات التي اكتسبهايتم تقييم الموظف 3

 0.000 0.850  يتم تحفيز الموظف الذي يتفوق في الدورة التدريبية 4

 0.000 0.942  يتم إعطاء دورات متقدمة في نفس التخصص 5

 0.000 0.671  يؤدي االلتحاق بالدورات التدريبية إلى تقدم العمل وسرعة االنجاز 6

 0.000 0.649 يبية خارج الوزارةيتم عقد دورات تدر 7

 0.000 0.794  تعقد دورات داخل الوزارة نفسها 8

 0.000 0.611  يتم االستعانة بذوي الخبرة من خارج الوزارة إلعطاء الدورات  9

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
  نظم مساند القرارات على أداء العاملينأثر : الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس

  

 الخـامس يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور           )  5.11(جدول رقم          
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت         ) أثر نظم مساند القرارات على أداء العاملين      (

 مـن   أقـل  مستوى الداللة لكل فقرة      حيث أن ،   )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       
،   وبذلك تعتبر فقرات 0.361 الجدولية والتي تساوي  r من قسمة    أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05

    صادقة لما وضعت لقياسهالخامسالمحور 
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  )5.11(جدول رقم 
  أداء العاملينأثر نظم مساند القرارات على  : الخامسالصدق الداخلي لفقرات المحور 

  الفقرة  مسلسل

معامل 
 االرتباط
   لسبريمان

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.634  البرامج المستخدمة تبسط اإلجراءات اإلدارية وتزيد سرعة العمل 1

 0.000 0.679  البرامج المستخدمة تعمل على إكساب العاملين مهارات تحليلية وفنية ومالية  2

 0.000 0.763   متكاملة التخصصاتالبرامج المستخدمة تساعد على ظهور فرق عمل 3

4 
 مهارات العاملين نتيجة استخدام خفضالبرامج المستخدمة تعمل على 

  الحاسوب
0.577 0.001 

5 
استخدام نظم الحاسوب يؤدي إلى تدني الرضا الوظيفي من قبل العاملين 

  لشعورهم بالتهديد
0.701 0.000 

 0.000 0.659  تصرف في المواقف الحرجةالبرامج المستخدمة تزيد قدرة العاملين على ال 6

 0.000 0.735  البرامج المستخدمة تساعد على انجاز العمل في الوقت المحدد 7

 0.000 0.818  البرامج المستخدمة تساعد على انجاز العمل بدقة وجودة عالية 8

 0.000 0.907  البرامج المستخدمة تقلل الجهد المبذول في العمل 9

 0.000 0.648  تزيد اعتماد العاملين على أنفسهمخدمة  المستالبرامج 10

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة         
  

  صدق االتساق البنائي للمجاالت 2.1.2.2
  

      يعتبر الصدق البنائي احد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقيق األهداف التي تريد              
  .ليها األداة الوصول إ

معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مـع            ) 5.12(جدول رقم       يبين  
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة           المعدل الكلي لفقرات االستبانة     

 rمـة   ي مـن ق   أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05 من   أقل مستوى الداللة لكل فقرة      حيث أن  ،   0.05
  .0.361الجدولية والتي تساوي

  

  )5.12(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  اال
  حمتوى اال

 معامل االرتباط
  لسبريمان

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.698  مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات  األول

 0.000 0.814  اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات  )ا(الثاني

 0.000 0.887  اإلمكانات الفنية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات  )ب(الثاني



       اإلطار العملي للبحث                                                                                    الفصل اخلامس               

 

            
  

 

 
 

134  

 0.000 0.688  اإلمكانات البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة القرارات  )ج(الثاني

 0.000 0.906  مكانات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتاإل  )د(الثاني

 0.000 0.915  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة  )أ(الثالث 

 0.003 0.518  مدى استخدام البرامج التالية في عملية اتخاذ القرار في دائرتكم  )ب(الثالث 

 0.000 0.869  البرامج التدريبية الخاصة بنظم الحاسوب  الرابع

 0.000 0.728  أثر نظم مساند القرارات على أداء العاملين  الخامس

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة         
 

  :Reliabilityثبات االستبانة  5.2.2
  

أكثر من مرة يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها       
 خطوات الثبات على    تم إجراء  وقد   ، )pp.83-84) Bouma,2004,تحت نفس الظروف والشروط   

  . هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخنالعينة االستطالعية نفسها بطريقتي
  
  

  :Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية 5.2.2.1
   

رسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسـئلة الزوجيـة    تم إيجاد معامل ارتباط بي     
الرتبة لكل بعد وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  بـراون                 

  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(للتصحيح 
=   معامل الثبات   

1

2

ر+
يبـين أن هنـاك   ) 5.13(ل االرتباط وقد بين جدول رقم حيث ر معام ر

  ستبانهمعامل ثبات كبير نسبيا لفقرات اال
  )5.13(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 
  التجزئة النصفية

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

  األول
عي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مـساندة        مدى و 

  القرارات
8 0.6667 0.8000 0.000 

  )ا(الثاني
 المادية المتاحـة السـتخدام نظـم مـساندة          مكاناتاإل

  القرارات
12 0.7248 0.8404 0.000 

 0.000 0.7854 0.6467 9   الفنية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل  )ب(الثاني

  )ج(انيالث
 البشرية المتوفرة السـتخدام نظـم مـساندة         مكاناتاإل

  القرارات
7 0.7948 0.8857 0.000 

  )د(الثاني
 التنظيمية المتاحة السـتخدام نظـم مـساندة         مكاناتاإل

  القرارات
12 0.8634 0.9267 0.000 
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 0.000 0.8871 0.7971 7  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة  )أ(الثالث 

  )ب(الثالث
دى استخدام البرامج التالية في عملية اتخاذ القرار في         م

  دائرتكم
6 0.7147 0.8336 0.000 

 0.000 0.8816 0.7882 9  الحاسوبالبرامج التدريبية الخاصة بنظم   الرابع

 0.000 0.8254 0.7027 10  أثر نظم مساند القرارات على أداء العاملين  الخامس

 0.000 0.9522 0.9088 80  جميع الفقرات  

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  

  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   5.2.2.2
  

  

  استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات   
   

  )5.14(جدول رقم 
  )لفا كرونباخطريقة وا( معامل الثبات 

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

 0.8902 8  مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات  األول

 0.8440 12   المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل  )ا(الثاني

 0.9122 9  دام نظم مساندة القرارات الفنية المتاحة الستخمكاناتاإل  )ب(الثاني

 0.9104 7   البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل  )ج(الثاني

 0.9332 12   التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل  )د(الثاني

 0.9184 7  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة  )أ(الثالث 

 0.6695 6  ى استخدام البرامج التالية في عملية اتخاذ القرار في دائرتكممد  )ب(الثالث 

 0.9322 9  الحاسوبالبرامج التدريبية الخاصة بنظم   الرابع

 0.8572 10  أثر نظم مساند القرارات على أداء العاملين  الخامس

 0.9772 80  جميع الفقرات  
  

، وهذا يعني ) 0.9772( معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة أن) 5.14(وقد بين جدول رقم      
  . ، وتكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة للتوزيع أن معامالت الثبات مرتفعة

  
وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات استبانه الدراسة في صورتها النهائية ، وأنها      

اسية ومن ثم استخدامها للوصول للنتائج واإلجابة على سصالحة للتطبيق على عينة الدراسة األ
  .أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات 

  



       اإلطار العملي للبحث                                                                                    الفصل اخلامس               

 

            
  

 

 
 

136  

  
  المبحث الثالث

  اتـانـليل البيـتح
Data Analysis 

  
  :ة ـدمـ مق5.3.1

  

ـ    ،  يتضمن هذا المبحث تحليالً تفصيلياً للبيانات              خـالل المعالجـات     نوعرضاً للنتـائج م
وتحديـد مـدى   ، ومناقشة النتائج ، على عينة الدراسة ، ومن ثم تحليل جريت اإلحصائية التي أً 
  .الداللة اإلحصائية 

  
  : تحليل خصائص العينة 5.3.2

  

    يتضمن تحليل خصائص العينة الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص ، 
ض لنتائج عينة والسمات الشخصية ، وقد تم تحليل البيانات الشخصية للمبحوثين ، وفيما يلي عر

  .الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية 
  

  

  :العمر  توزيع أفراد العينة حسب 5.3.2.1
  

  العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير  :)5.15(جدول رقم 
  ا��O#� ا��C,Y�  ا��1%ار  العمر

  19.3  36  سنة 30 من أقل

  40.1  75   سنة40أقل من -  سنة30من 

  28.3  53  نة س50أقل من -  سنة40من 

  12.3  23   فأكثر سنة50

  100.0  187  المجموع

  
 سنة هي األعلى نـسبة      40-30ئة العمرية من     أن الف  ) 5.15( من الجدول رقم     يالحظ       
ويعزى ذلك إلى أن معظم أفراد العينة من المدراء ورؤساء األقسام والشعب فمـن              %  40.1

لوا على هذه الدرجات الوظيفيـة نتيجـة        البديهي أن تكون أعمارهم متوسطة حيث أنهم حص       
 سنة حيث   14لخبرتهم وطول فترة خدمتهم ، مع األخذ في االعتبار أن الوزارة تم إنشائها منذ               
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-40كانت قبل ذلك في عهد االحتالل عبارة عن مديرية تعليم ، بينما جاءت الفئة العمرية من              
وهـي أيـضاً    % 28.3فراد العينة    سنة في المرتبة الثانية حيث بلغت نسبتها حسب آراء أ          50

، وهذا أمـر    %19.3 سنة كانت نسبتها منخفضة      30نسبة مقبولة ، أما الفئة العمرية أقل من         
طبيعي ومنطقي حيث أن أفراد هذه الفئة يكونون حديثي التعيين ومـن الـصعب أن يتولـوا                 

 سـنة   50كثر من   وظائف إشرافية ، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة كانت نسبة الفئة العمرية أ           
12.%  
  

  :الجنس  توزيع أفراد العينة حسب 5.3.2.2
  

  الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير : )5.16(جدول رقم 

  ا��O#� ا��C,Y�  ا��1%ار  الجنس

  77.5  145  ذكر

  22.5  42  أنثى

  100.0  187  المجموع

  
  

 من اإلناث% 22.5 و من عينة الدراسة من الذكور،% 77.5 أن  ) 5.16(يبين جدول رقم      
نسبة الذكور هي النسبة األكبر بين موظفي الوزارة ، وهذه النـسبة تمثـل الواقـع                 ، حيث أن  

الموجود فعالً في وزارة التربية والتعليم ، وهي أعداد حقيقية للعاملين حيث أن العينـة حـصر                 
 الفلـسطيني  الرسـمي  لإلحصاء وفقًا  ،الفلسطينية العاملة القوى تركيبة مع يتماشى وهذا شامل ،

  ) .2006إحصاءات وزارة التربية والتعليم لعام  ) (2006 الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز(
  

  : توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي 5.3.2.3
  

  المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير : )5.17(جدول رقم 
  ا��O#� ا��C,Y�  ا��1%ار  المؤهل العلمي

  4.8  9  ية عامةثانو

  12.3  23  دبلوم متوسط

  71.1  133  بكالوريوس

  11.2  21  ماجستير

  0.5  1  دكتوراه

  100.0  187  المجموع
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بين أفراد العينـة كانـت للمؤهـل العلمـي          % 71أعلى نسبة   أن  ) 5.17(يبين جدول رقم        
مـؤهلين لـذلك    بكالوريوس ، وهذا جيد ويدل على أن الذين يتولون المناصب اإلدارية العليـا              

بالدرجة العلمية األولي على األقل وهذا يدل على أن نتيجة التحليل جاءت ممثلة للواقع الموجود               
تعتبر نسبة منخفضة ، وكذلك أيضاً      % 11الواقع ، ولكن نسبة حملة الماجستير       فعالً على ارض    

شهادات العليا  ويفضل أن تكون النسبة األعلى من حملة ال       منخفضة ، % 0.5نسبة حملة الدكتوراه    
وقد يعزي ذلك إلـى أن      % 17، في حين أن نسبة حملة الدبلوم المتوسط والثانوية العامة بلغت            

هؤالء حصلوا على هذه المناصب اإلشرافية لطول مدة خدمتهم وترقيتهم حسب سلم الترقيات ،              
  .أو قد يكونوا مسئولين عن أقسام خدماتية وفنية 

  
  :ب التخصص العلمي  توزيع أفراد العينة حس5.3.2.4

  

  التخصص العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير : )5.18(جدول رقم 

  ا��O#� ا��C,Y�  ا��1%ار  التخصص العلمي

  8.6  16  هندسة

  5.3  10  تكنولوجيا معلومات

  23.0  43  إدارة

  21.4  40  محاسبة

  41.7  78  غير ذلك

  100.0  187  المجموع

  
  

كانت لتخصصات مختلفة في مجاالت بعيدة عن % 41ن نسبة أ) 5.18(       يبين جدول رقم
، مع أن الوظائف التي ) قد تكون تخصص تربية ، أو علم نفس ، أو علوم اجتماعية (اإلدارة 
 ، ويمكن التغلب على ذلك عن طريق اخذ الدورات  العينة هي مناصب إداريةأفراديشغلها 

% 44وعاً ما  في المقابل يوجد نسبة تعتبر جيدة ن ، ولكنالالزمة لتأهيل األفراد للقيام بمهامهم
، أما بالنسبة لتخصص تكنولوجيا ) على التوالي% 21.4،  %23 (سبةلتخصص اإلدارة والمحا

وقد ال تكون هذه النسبة منخفضة بالنسبة لحجم الوزارة % 5المعلومات فإن نسبته منخفضة 
 المختلفة البعيدة عن تخصص الكبير حيث يوجد فيها الكثير من اإلدارات والتخصصات
وهي نسبة مقبولة لوجود % 8.6تكنولوجيا المعلومات ، أما تخصص الهندسة فكانت نسبته 

  .إدارات قليلة تحتاج لهذا التخصص 
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  : توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي5.3.2.5
  

  

   المسمى الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب متغير :  )5.19(جدول رقم 

  ا��O#� ا��C,Y�  ا��1%ار  ى الوظيفيالمسم

  0.5  1  مدير عام

  2.1  4  نائب مدير عام

  7.5  14  مدير دائرة

  58.8  110  رئيس قسم

  31.0  58  رئيس شعبة

  100.0  187  المجموع

  

وهما %) 31(ورؤساء الشعب   %) 58.8(نسبة رؤساء األقسام    أن  ) 5.19(يبين جدول رقم         
، وهذا أمر طبيعي ألن وزارة التربية والتعليم تعد من أكبـر            % 89.8أعلى نسبتان ومجموعها    

والشعب م  وزارات السلطة الفلسطينية ونطاق عملها واسع ، وهي تقوم على عدد كبير من األقسا             
وتعتبر نسبة متوسطة مقارنة مع نسبة رؤساء األقسام حيث      % 7.5، أما نسبة مدير دائرة فكانت       

 األقل وقد يعزى ذلك إلى عدم مـشاركة بعـضهم فـي             أن كل دائرة تحتوى على قسمين على      
وهي نسب منخفضة   % 2.1ونسبة نائب مدير عام     % 0.5االستقصاء، أما نسبة مدير عام فهي       

جداً مقارنة مع العدد الكلي للمدراء ونوابهم وهذا يدل على قلة اهتمام اإلدارة العليـا بموضـوع       
حيث أن الدراسة تدعم استخدام التكنولوجيـا ،         الدراسة ، وقد يكون ذلك بسبب مقاومة التغيير ،          

  .كما يدل ذلك على أن الهرم التنظيمي ضيق من األعلى وعريض من األسفل 
  

  

  : توزيع أفراد العينة حسب الخبرة5.3.2.6
  

  الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير : )5.20(جدول رقم 

  ا��O#� ا��C,Y�  ا��1%ار  الخبرة

  28.9  54   سنوات5 من أقل

  27.3  51   سنوات10أقل من -  سنوات5من 

  25.1  47   سنوات15أقل من-  سنوات10ن م

  7.0  13   سنة20أقل من- سنوات 15من 

  11.8  22  فأكثرسنة  20

  100.0  187  المجموع



       اإلطار العملي للبحث                                                                                    الفصل اخلامس               

 

            
  

 

 
 

140  

  

 سنة تعتبر نسبة 20أفراد العينة الذين تزيد خبرتهم عن أن نسبة ) 5.20(يبين جدول رقم      
وقد يعزى هذا إلى إن عدد الموظفين % 7 سنة نسبتهم 20-15لك الفئة من وكذ% 11.8قليلة 

القدامى قليل ، وكذلك هناك كثير من الموظفين ذوي الخبرة الطويلة مستنكفين عن العمل بسبب 
اإلضرابات ، والموظفين الحاليين مكلفين بالعمل ، وهذا يتماشى مع تحليل العينة حسب العمر 

 هي األعلى نسبة ، وحملة شهادة 40-30ث كانت الفئة العمرية من وحسب المؤهل العلمي حي
 سنة إذا تم تعيينهم 15البكالوريوس هم األعلى نسبة ،فال يعقل أن تكون خبرة هؤالء تزيد عن 

  .بعد حصولهم على البكالوريوس 
وهذا يدل % 52 سنة تصل إلى 15-5   في حين أن أفراد العينة الذين تنحصر خبرتهم من 

أن نصف أفراد العينة المشاركين في االستقصاء ال يعملون في الوزارة منذ فترة طويلة ، على 
  تدل على أن هؤالء عينوا في الوزارة حديثاً% 28.9 سنوات 5بينما نسبة الذين تقل خبرتهم عن 

  
   :عدد الدورات في مجال الحاسوب توزيع أفراد العينة 5.3.2.7

  

  عدد الدورات في مجال الحاسوب لدراسة حسب متغيرتوزيع عينة ا : )5.21(جدول رقم 

  ا��O#� ا��C,Y�  ا��1%ار  عدد الدورات في مجال الحاسوب

  50.8  95  أقلدورتين ف
  27.3  51   دورات3-4
  21.9  41  دورات فأكثر5

  100.0  187  المجموع

  

كبر النسبة األ من دورتين هي أقل العينة الذين تلقوا أفرادأن نسبة ) 5.21(يبين جدول رقم      
عدم االهتمام و وهم أكثر من نصف حجم العينة ، وهذا يدل على قلة الدورات التدريبية 50.8%

، % 21.9 دورات نسبتهم تعتبر منخفضة 5،وكذلك من تلقوا أكثر من بعملية التدريب ، 
  سنوات10وبمقارنة ذلك مع تحليل العينة حسب الخبرة لوجدنا أن نسبة من تزيد خبرتهم عن 

أي أن نسبة كبيرة منهم تلقوا أقل من دورتين خالل العشر سنوات فترة عملهم ، وهذا % 45
  .خلل في عملية التدريب في مجال الحاسوب 
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   الدراسةحليل فقرات ت5.3.3
  

  :مقدمة 
  

، ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبية ) sign test(اإلشارة تم استخدام اختبار      
، وتـم اختبـار     )  218:،ص1989حمـدان، (أو البيانات الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي         

مجاالت الدراسة لتحليل فقرات االستبانة ، وتكون الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون              
، وتكـون   % 60 والوزن النسبي المحايد أكبر من       0.05على محتواها بمستوى معنوية أقل من       

 0.05رة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها بمستوى معنوية أقـل مـن                 الفق
، وتكون آراء العينة محايدة إذا كان مستوى المعنويـة          %60والوزن النسبي المحايد أصغر من      

أم ال " 3" ،ولمعرفة ما إذا كان متوسط درجة اإلجابة قد وصل درجة الحياد وهي      0.05أكبر من   
 بين خمس مستويات لألوزان النسبية بناء على المعيار تكـون هـذه             تم التمييز لذلك فقد   وتبعاً  ،

  :النسب كما يلي
  .ستوى مرتفع وعاٍل جداً  مقفما فو% 90من -
 . مستوى مرتفع وعاٍل% 89 -% 80من  -
 . مستوى متوسط وجيد% 79 -% 70من  -
 . مستوى إيجابي منخفض% 69 -% 60من  -
  . وأقل  مستوى متدني% 59من  -

  

مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة :   تحليل فقرات المحور األول 5.3.3.1
  القرارات

  "مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات"   )5.22(جدول رقم 

 الفقرات م
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تعتمد اإلدارة على نظم مساندة القرارات في        1
  اتخاذ قراراتها

11.8 62.6 12.8 11.2 1.6 3.72 74.33 0.000 

تشجع اإلدارة العاملين على استخدام نظـم        2
  مساندة القرارات 

10.7 57.2 18.7 12.3 1.1 3.64 72.83 0.000 

ة في مجال   تدعم اإلدارة عقد دورات تدريبي     3
 نظم مساندة القرارات

17.6 51.3 15.0 12.3 3.7 3.67 73.37 0.000 
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توفر اإلدارة األجهزة والبـرامج الالزمـة        4
  الستخدام نظم مساندة القرارات

10.2 46.5 23.0 17.6 2.7 3.44 68.77 0.079 

تــدعم اإلدارة جهــود العــاملين لتــصميم  5
  وتطوير نظم مساندة القرارات 

12.8 52.9 15.5 15.5 3.2 3.57 71.34 0.000 

تهتم اإلدارة بجعل عملية تصميم وتطـوير        6
نظم مساندة القرارات جـزء مـن عمليـة         

 التطوير التنظيمي الشامل 

10.2 52.4 16.6 17.6 3.2 3.49 69.73 0.001 

تحفز اإلدارة العاملين الذين يعتمدون علـى        7
  نظم مساندة القرارات

12.9 41.9 25.3 16.1 3.8 3.44 68.82 0.213 

 نظـم مـساندة     أهميـة تدرك اإلدارة جيدا     8
  القرارات

19.3 53.5 20.3 7.0 0.0 3.85 77.01 0.000 

 0.000 72.04 3.60 جميع الفقرات 
  α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال                      

 

 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانمعرفة ل) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة     
أو البيانات ، ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبية ، أم ال " 3"درجة الحياد وهي 

النتائج  لكل فقرة من فقرات ) 5.22(ويبين جدول رقم ، الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي 
مرتبة حسب  " ة العليا الستخدام نظم مساندة القراراتمدى وعي وإدراك اإلدار" المحور األول 

  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
  
 بوزن نسبي األولىالمرتبة  " نظم مساندة القرارات أهمية تدرك اإلدارة جيداً" احتلت الفقرة  .1

 مما يدل على توجه جيد بالموافقة لدى المبحوثين وتقارب في آرائهم " %77.01  "إيجابي
من أفراد العينة ، في حين % 72.8 ، وقد وافق على ذلك DSSراك اإلدارة ألهمية نحو إد
 ومستوى 3.85ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . فقط لم يوافقوا % 7أن 

  .α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000الداللة 

المرتبة الثانية " مساندة القرارات في اتخاذ قراراتها تعتمد اإلدارة على نظم " احتلت الفقرة  .2
 مما يدل على توجه جيد بالموافقة لدى المبحوثين وتقارب %"74.33  "إيجابيبوزن نسبي 

 في اتخاذ القرارات ، وقد وافق على ذلك DSSفي آرائهم نحو اعتماد اإلدارة على 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 12.8من أفراد العينة ، في حين أن % 74.4

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.72الحسابي لهذه الفقرة 
  α=0.05مستوى داللة 

المرتبة " تدعم اإلدارة عقد دورات تدريبية في مجال نظم مساندة القرارات " احتلت الفقرة  .3
توجه جيد بالموافقة لدى المبحوثين مما يدل على ، %"73.37"  إيجابيالثالثة بوزن نسبي 

وتقارب في آرائهم نحو دعم اإلدارة للدورات في مجال نظم الحاسوب ، وقد وافق على ذلك 
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ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 27.3من أفراد العينة ، في حين أن % 68.9
حصائياً عند  لذا تعتبر الفقرة دالة إ0.000 ومستوى الداللة 3.67الحسابي لهذه الفقرة 

 α=0.05مستوى داللة 
المرتبة " تشجع اإلدارة العاملين على استخدام نظم مساندة القرارات  "احتلت الفقرة    .4

مما يدل على توجه جيد بالموافقة لدى المبحوثين ، %"72.83"  إيجابيالرابعة بوزن نسبي 
% 67.9لى ذلك  ، وقد وافق عDSSوتقارب في آرائهم نحو تشجيع اإلدارة على استخدام 

ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه . لم يوافقوا % 13.4من أفراد العينة ، في حين أن 
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 3.64الفقرة 
0.05=α 

 "  تدعم اإلدارة جهود العاملين لتصميم وتطوير نظم مساندة القرارات "احتلت الفقرة  .5
مما يدل على توجه جيد بالموافقة لدى ، %"71.34"  إيجابيالمرتبة الخامسة بوزن نسبي 

 ، وقد وافق على DSSالمبحوثين وتقارب في آرائهم نحو دعم اإلدارة لتصميم وتطوير 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 18.7من أفراد العينة ، في حين أن % 65.7ذلك 

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.57 الحسابي لهذه الفقرة
 α=0.05مستوى داللة 

تهتم اإلدارة بجعل عملية تصميم وتطوير نظم مساندة القرارات جزء من " احتلت الفقرة  .6
مما ، %"69.73"  إيجابيالمرتبة السادسة بوزن نسبي "  عملية التطوير التنظيمي الشامل 

جابي منخفض بالموافقة لدى المبحوثين واختالف في آرائهم نحو اهتمام يدل على توجه إي
من أفراد العينة ، في % 62.6 ، وقد وافق على ذلك DSSاإلدارة بعملية تصميم وتطوير 

 ومستوى 3.49ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 20.8حين أن 
 .α=0.05 إحصائياً عند مستوى داللة  لذا تعتبر الفقرة دالة0.001الداللة 

المرتبة  "تحفز اإلدارة العاملين الذين يعتمدون على نظم مساندة القرارات " احتلت الفقرة  .7
مما يدل على توجه إيجابي منخفض بالموافقة لدى ، %"68.82" السابعة بوزن نسبي محايد  

 ، وقد وافق على ذلك DSSالمبحوثين واختالف في آرائهم نحو تحفيز اإلدارة لمستخدمي 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 19.9من أفراد العينة ، في حين أن % 54.8

 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند 0.213 ومستوى الداللة 3.44الحسابي لهذه الفقرة 
  .α=0.05مستوى داللة 

"  ستخدام نظم مساندة القرارات توفر اإلدارة األجهزة والبرامج الالزمة ال" احتلت الفقرة  .8
مما يدل على توجه إيجابي ، %"68.77" المرتبة الثامنة واألخيرة بوزن نسبي محايد  

منخفض بالموافقة لدى المبحوثين واختالف في آرائهم نحو توفير اإلدارة لألجهزة والبرامج 
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لم % 20.3ن من أفراد العينة ، في حين أ% 56.7 ، وقد وافق على ذلك DSSالالزمة لـ 
 لذا 0.079 ومستوى الداللة 3.44ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . يوافقوا 

 .α=0.05تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
  

مدى وعـي وإدراك    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول               
% 72.04، و الوزن النسبي  يساوي 3.60تساوي )  مساندة القراراتاإلدارة العليا الستخدام نظم

  أقل وهي   0.000، وقيمة  مستوى الداللة تساوي       % 60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبروهو  
  . 0.05من 

  

 ، ويمكن القول أن هناك وعـي  0.05 عند مستوى داللة    إحصائياً لذا يعتبر هذا المحور داالً        
ارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات بدرجة جيدة ، ويعزى ذلـك إلـى أن               وإدراك لدى اإلد  

ـ ،  من فهـم  تمكنهمكاديمياً وذوي خبرة أمعظم المدراء في اإلدارة العليا مؤهلين    ةوإدراك عملي
  .وأدواتها للمساعدة في اتخاذ القرارات ، استخدام التكنولوجيا الحديثة 

  

حيث توصل لوجود مستوى جيـد مـن         ) 2007عرفات،  (ة   مع دراس       وهذه النتيجة تتفق  
مـا  ي نظم مساندة القرارات مع وجود حاجة لتحسين اإلدراك ف         هميةاإلدراك لدى اإلدارة العليا أل    

 في أن التنفيذ الناجح لنظم Kamel ) 1998, (يتعلق بالمجاالت اإلدارية ، كما تتفق مع دراسة 
الذي أوصى بزيادة دعـم اإلدارة      ) 2004،الشرفا(ودراسة  المساندة يتطلب إدراك اإلدارة العليا،      

 دعم اإلدارة العليـا لنجـاح   أهمية في Others,2005) ( Elbaltagi&مادياً وفنياً ، و دراسة 
 في ضرورة توفير بيئة عمل جيـدة السـتخدام   Djamasbi) ,2007 ( ، ودراسة DSSتطبيق 
DSS  التي توصلت لـضرورة دعـم      ) 2005،  علي(ودراسة  .  من قبل اإلدارة     فراد وتحفيز األ

  .اإلدارات الحكومية العربية الستخدام نظم المعلومات 
التي توصلت إلـى ضـعف اهتمـام        ) 2007محارش،  ( مع دراسة    بينما تتعارض هذه النتيجة   

الذي أوصى بـضرورة زيـادة      ) 2006السعودي،  (اإلدارة الحكومية بنظم المعلومات ،ودراسة      
في وجود معوقات ) 2004الفوزان، (ودراسة ،   MISوتشجيعها الستخدام اهتمام اإلدارة العليا 

  .تواجه استخدام نظم المعلومات اإلدارية بسبب عدم اهتمام اإلدارة 
  

   وقد يعود االتفاق بين هذه الدراسة والدراسات المذكورة أعاله وخاصة التي ُأجريت في مصر              
ث يوجد في مصر مركزاً لدعم القـرار علـى          إلى وجود وعي وإدراك لدى اإلدارة العليا ، حي        

مستوى رئاسة الوزراء ، بينما قد يكون سبب التعارض هو تأخر مجتمعات هذه الدراسات فـي                
   .DSSتطبيق 
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 المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل:  )أ(تحليل فقرات المحور الثاني  5.3.3.2
  القرارات

  )5.23(جدول رقم 

  "دية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات المامكاناتاإل" 
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عدد أجهـزة الحاسـوب يناسـب عـدد          1
 0.559 65.45 3.27 7.5 26.7 13.4 35.8 16.6 الموظفين في الدائرة

وب مـساحات كافيـة     توفر أجهزة الحاس   2
 0.000 80.21 4.01 1.1 8.0 9.1 52.4 29.4 لتخزين المعلومات 

تخزين في  (يوجد وسائل تخزين افتراضي      3
 0.144 62.46 3.12 9.1 25.7 20.9 32.6 11.8 )مكان خارجي باستخدام االنترنت

تتوفر وسـائل إدخـال بيانـات مناسـبة          4
 0.000 73.48 3.67 2.1 12.8 12.8 59.9 12.3 الحتياجات العمل في الدائرة

تتناسب وسائل اإلخراج مع متطلبات العمل    5
 0.000 71.55 3.58 2.7 12.8 18.2 56.7 9.6 في الدائرة

تتناسب سرعة أجهزة الحاسوب مع حجـم        6
 0.079 67.17 3.36 4.8 22.5 16.0 45.5 11.2 العمل المطلوب انجازه

تتناسب خصائص الشبكة الموجـودة مـع        7
 0.144 67.49 3.37 5.3 18.2 20.9 44.9 10.7 تياجات العمل في الدائرةاح

تمتاز خصائص الشبكة المستخدمة بسرعة      8
 0.242 63.42 3.17 5.3 28.3 20.9 34.8 10.7 االتصال

تحدث انقطاعات متكـررة فـي الـشبكة         9
 0.770 67.49 3.37 2.7 22.5 23.5 37.4 13.9 المستخدمة

 الشبكة تتم معالجتـه     عند حدوث خلل في    10
 0.019 69.30 3.47 4.3 15.5 21.4 47.1 11.8 بسرعة 

عند حدوث أعطال فـي األجهـزة تـتم           11
 0.108 68.13 3.41 3.7 18.7 21.4 45.5 10.7 الصيانة سريعاً

الـشبكة  (يتم تحديث تكنولوجيا المعلومات      12
 0.242 63.96 3.20 6.4 19.8 28.3 38.5 7.0 بشكل دوري) واألجهزة ذات العالقة

 0.559 65.45 3.27 جميع الفقرات 
 α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال           

  

 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانلمعرفة ) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة     
البيانات  أو، لبيانات الترتيبية ويستخدم هذا االختبار في حالة ا، أم ال " 3"درجة الحياد وهي 

النتائج  لكل فقرة من فقرات ) 5.23(ويبين جدول رقم ، الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي 
مرتبة حسب  "  المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل " )أ(الثاني المحور 

  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
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 األولىالمرتبة "  فر أجهزة الحاسوب مساحات كافية لتخزين المعلومات تو "احتلت الفقرة  .1
مما يدل على توجه مرتفع وعاًل بالموافقة لدى المبحوثين ، %"80.21" إيجابيبوزن نسبي 

وتقارب في آرائهم نحو توفر أجهزة حاسوب بمساحات كافية وهذا يدل على مالئمة 
 ، وقد DSSانات والمعلومات الالزمة الستخدام األجهزة المتوفرة في الوزارة لتخزين البي

ويؤكد ذلك أن . لم يوافقوا % 9.1من أفراد العينة ، في حين أن % 81.8وافق على ذلك 
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً 0.001 ومستوى الداللة 4.01المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

  α=0.05عند مستوى داللة 
المرتبة "  إدخال بيانات مناسبة الحتياجات العمل في الدائرة تتوفر وسائل" احتلت الفقرة  .2

مما يدل على توجه جيد بالموافقة لدى المبحوثين ، %"73.48"  إيجابيالثانية بوزن نسبي 
وتقارب في آرائهم نحو توفر وسائل إدخال مناسبة الحتياجات العمل ، وقد وافق على ذلك 

ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 14.9من أفراد العينة ، في حين أن % 72.2
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.67الحسابي لهذه الفقرة 

  α=0.05مستوى داللة 
المرتبة الثالثة بوزن " تتناسب وسائل اإلخراج مع متطلبات العمل في الدائرة " احتلت الفقرة  .3

على توجه جيد بالموافقة لدى المبحوثين وتقارب في مما يدل ، %"71.55"  إيجابينسبي 
من % 66.3آرائهم نحو توفر وسائل إخراج مناسبة الحتياجات العمل ، وقد وافق على ذلك 

ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 15.5أفراد العينة ، في حين أن 
  .α=0.05لة إحصائياً عند مستوى داللة  لذا تعتبر الفقرة دا0.000 ومستوى الداللة 3.58

المرتبة الرابعة بوزن نسبي " عند حدوث خلل في الشبكة تتم معالجته بسرعة"احتلت الفقرة  .4
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو المعالجة السريعة ، %"69.30"  إيجابي

لم % 19.8 في حين أن من أفراد العينة ،% 58.9ألعطال الشبكة ، وقد وافق على ذلك 
 لذا 0.019 ومستوى الداللة 3.47ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . يوافقوا 

  α=0.05تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
المرتبة الخامسة بوزن " عند حدوث أعطال في األجهزة تتم الصيانة سريعاً " احتلت الفقرة  .5

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية منخفضة نحو  ،%"68.13" نسبي محايد 
من أفراد العينة ، في % 56.2صيانة األجهزة بسرعة عند عطلها ، وقد وافق على ذلك 

 ومستوى 3.41ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 22.4حين أن 
 α=0.05اً عند مستوى داللة  لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائي0.108الداللة 

المرتبة " تتناسب خصائص الشبكة الموجودة مع احتياجات العمل في الدائرة "احتلت الفقرة  .6
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية ، %"67.49" السادسة بوزن نسبي محايد  
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من % 45.6منخفضة نحو مناسبة خصائص الشبكة الحتياجات العمل ، وقد وافق على ذلك 
ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 23.5أفراد العينة ، في حين أن 

 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.144 ومستوى الداللة 3.37
0.05=α  

ة بوزن دسالمرتبة السا "تحدث انقطاعات متكررة في الشبكة المستخدمة " احتلت الفقرة  .7
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية منخفضة نحو ، %"67.49" سبي محايد ن

من أفراد العينة ، في % 51.3حدوث انقطاعات متكررة في الشبكة ، وقد وافق على ذلك 
 ومستوى 3.37ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 25.2حين أن 
  α=0.05لفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة  لذا تعتبر ا0.770الداللة 

المرتبة " تتناسب سرعة أجهزة الحاسوب مع حجم العمل المطلوب انجازه " احتلت الفقرة  .8
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية ، %"67.17" الثامنة بوزن نسبي محايد 

من % 56.7فق على ذلك منخفضة نحو تناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل ، وقد وا
ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 27.3أفراد العينة ، في حين أن 

 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.079 ومستوى الداللة 3.36
0.05=α 

رتبة التاسعة الم" عدد أجهزة الحاسوب يناسب عدد الموظفين في الدائرة "احتلت الفقرة  .9
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية منخفضة ، %"65.45" بوزن نسبي محايد 

من أفراد العينة % 52.4نحو تناسب عدد األجهزة مع عدد الموظفين ، وقد وافق على ذلك 
 3.27ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 34.2، في حين أن 

 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.559اللة ومستوى الد
بشكل ) الشبكة واألجهزة ذات العالقة(تم تحديث تكنولوجيا المعلومات " احتلت الفقرة  .10

مما يدل على موافقة المبحوثين ، %"63.96" المرتبة العاشرة بوزن نسبي محايد " دوري 
ديث الدوري لتكنولوجيا المعلومات ، وقد وافق على ذلك بدرجة إيجابية منخفضة نحو التح

ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 26.2من أفراد العينة ، في حين أن % 45.5
 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند 0.242 ومستوى الداللة 3.20الحسابي لهذه الفقرة 

  α=0.05مستوى داللة 
المرتبة الحادية "  الشبكة المستخدمة بسرعة االتصال تمتاز خصائص" احتلت الفقرة  .11

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية ، %"63.42" عشر بوزن نسبي محايد 
من أفراد العينة ، في % 45.5منخفضة نحو سرعة اتصال الشبكة ، وقد وافق على ذلك 
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 ومستوى 3.17ذه الفقرة ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي له. لم يوافقوا % 33.6حين أن 
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.242الداللة 

تخزين في مكان خارجي باستخدام (يوجد وسائل تخزين افتراضي " احتلت الفقرة  .12
مما يدل على موافقة ، %"62.46" المرتبة األخيرة بوزن نسبي محايد )"  االنترنت

جابية منخفضة نحو وجود وسائل تخزين افتراضي، وقد وافق على ذلك المبحوثين بدرجة إي
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 34.8من أفراد العينة ، في حين أن % 44.4

 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند 0.144 ومستوى الداللة 3.12الحسابي لهذه الفقرة 
  α=0.05مستوى داللة 

  

 المادية  مكاناتاإل " )أ(ي لجميع فقرات المحور الثاني      متوسط الحساب بين أن ال  يتوبصفة عامة        
% 65.45، و الوزن النـسبي  يـساوي         3.27تساوي  "  المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات      

 وهي  0.559 ،  ولكن قيمة  مستوى الداللة تساوي       % 60"  من الوزن النسبي المحايد      أكبروهي  
 المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات قليلة        مكاناتا يدل على أن اإل    مم،   0.05 من   أكبر

  .α=05.0عند مستوى داللة 
  

ها محدودة بالرغم من    إمكاناتويعزى ذلك إلى أن المديريات في المنطقة الشمالية والجنوبية               
اإلدارة العليـا الحتياجـات المـديريات     في الوزارة األم جيدة ، مما يعكس إهمال      مكاناتأن اإل 

  .والتركيز على احتياجات الوزارة األم وتوفير ما يلزمها من أجهزة ومعدات 
  

وقد يعود االتفاق بين هذه الدراسة والدراسات المذكورة أعاله إلى أن معظمها ٌأجريـت علـى                
تعـارض هـو أن     مؤسسات حكومية تفتقر إلى وجود المعدات الكافية ، بينما قد يكون سـبب ال             

  .الدراسات ٌأجريت على مؤسسات خاصة توفر إمكانات مادية جيدة 
  

حيـث بينـت قلـة اهتمـام      ) 1996الفرحان والطراونة، (   مع دراسةوتتفق هذه النتيجة     
 ) 2004غنيم، (مؤسسات القطاعين العام والخاص في األردن بالتكنولوجيا ، كما تتفق مع دراسة        

على تغطية جوانب العمل بما في ذلك اإلمكانات          نظام المعلومات  حيث توصل إلى ضعف قدرة    
 ، MISحيث توصلت لوجود معوقات مادية تواجه استخدام ) 2004الفوزان،  (المادية ، ودراسة    

 بما في ذلـك  DSS في وجود حاجة لتطوير نظام ) Forghani,1998  Finlay &  (ودراسة
   . المادية اإلمكانات

حيث توصل إلى وجود بيئـة أساسـية         ) 2000الشواف والزلزلة ،    ( ة دراس مع وتختلف     
 حيث توصـل لوجـود      )2005 ،أبو سبت (و دراسة   .لوسائل تكنولوجيا المعلومات متقدمة جداً      
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 حيث أن ) 2004الشرفا،  ( بما فيها المكونات المادية ، ودراسة        MISتقنيات حديثة في مكونات     
التـي  ) 2005المحاسنة،  ( المعلومات متوسط ، ودراسة      أداء المعدات المستخدمة في تشغيل نظم     

حيث ) 2004،  فتح الرحمن (  ، ودراسة     MISتوصلت إلى كفاءة المستلزمات المادية الستخدام       
) 2006الـسعودي،   (توصل لوجود أجهزة ومعدات كافية لتلبية احتياجات المؤسسات ، ودراسة           

التي توصلت لوجود   ) 2009العمري،(اسة  ، ودر  المستلزمات المادية متوفرة بشكل جيد       حيث أن 
الذي توصل لوجود أثر كبيـر   ) 2005البشابشة،(مستوى جيد من المستلزمات المادية ، ودراسة        

  .للمستلزمات المادية على األداء الوظيفي 
  

 المتاحة الستخدام نظم مساندة فنية المكاناتاإل):  ب(تحليل فقرات المحور الثاني  5.3.3.3
  القرارات

   " المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتفنية الاإلمكانات"   :)5.24( رقم جدول

 الفقرات م
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تتناسب البرامج المستخدمة مع متطلبات      1
  العمل في الدائرة 

9.6 56.7 16.0 13.9 3.7 3.55 70.91 0.000 

 0.000 70.27 3.51 3.2 17.1 16.6 51.3 11.8 البرامج المستخدمة حديثة وسهلة التعلم 2
يتم تحديث البرامج بمـا يتناسـب مـع       3

  حاجة العمل في الدائرة 
8.0 46.5 19.8 20.3 5.3 3.32 66.31 0.242 

تتوافق البرامج المستخدمة مع األجهزة      4
  التي يتم استخدامها

9.6 51.3 24.1 12.3 2.7 3.53 70.59 0.003 

تتناسب البرامج مع الشبكة المـستخدمة       5
  في العمل 

9.1 56.1 23.0 9.1 2.7 3.60 71.98 0.000 

البرامج المتوفرة تغطى كافة النشاطات      6
 التي تقوم بها الدائرة

8.6 41.7 28.3 16.6 4.8 3.33 66.52 1.000 

بـل  يتم تقييم فاعليـة البـرامج مـن ق         7
 المستخدمين 

6.4 39.6 27.3 21.4 5.3 3.20 64.06 0.306 

 تتوفر قاعدة بيانات تساعد فـي تقـدم         8
 األداء

5.3 36.9 31.0 20.9 5.9 3.15 62.99 0.041 

تتوفر جميع التعليمات الالزمة لتـشغيل       9
 البرامج التي احتاجها في العمل

8.0 35.8 32.1 17.1 7.0 3.21 64.17 0.108 

 0.000 67.53 3.38 لفقراتجميع ا 
  α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال           
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 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانلمعرفة ) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة     
لبيانات  أو ا ،أم ال ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبية" 3"وهي ، درجة الحياد 

النتائج  لكل فقرة من فقرات ) 5.24(ويبين جدول رقم ، الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي 
مرتبة حسب  "  الفنية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل " :  )ب(الثاني المحور 

  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
 بوزن األولىالمرتبة " المستخدمة في العمل تتناسب البرامج مع الشبكة " احتلت الفقرة  .1

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو المعالجة ، %"71.98"  إيجابينسبي 
من أفراد العينة ، في % 65.2تناسب البرامج مع الشبكة المستخدمة ، وقد وافق على ذلك 

 ومستوى 3.60ذه الفقرة ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي له. لم يوافقوا % 11.8حين أن 
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000الداللة 

المرتبة الثانية  "تتناسب البرامج المستخدمة مع متطلبات العمل في الدائرة " احتلت الفقرة  .2
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو ، %"70.91"   إيجابيبوزن نسبي 

من أفراد العينة ، في % 66.3 البرامج مع متطلبات العمل ، وقد وافق على ذلك تناسب
 ومستوى 3.55ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 17.6حين أن 
  α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000الداللة 

المرتبة الثالثة " دمة مع األجهزة التي يتم استخدامها تتوافق البرامج المستخ" احتلت الفقرة  .3
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو ، %"70.59"  إيجابيبوزن نسبي 

من أفراد العينة ، في حين أن % 60.9توافق البرامج مع األجهزة ، وقد وافق على ذلك 
 ومستوى الداللة 3.53لفقرة ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه ا. لم يوافقوا % 15

  α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.003
 إيجابيالمرتبة الرابعة بوزن نسبي " البرامج المستخدمة حديثة وسهلة التعلم " احتلت الفقرة  .4

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو حداثة البرامج ، %"70.27" 
من أفراد العينة ، في حين أن % 63.1سهولة تعلمها ، وقد وافق على ذلك المستخدمة و

 ومستوى الداللة 3.51ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 20.3
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000

المرتبة "  التي تقوم بها الدائرة البرامج المتوفرة تغطى كافة النشاطات" احتلت الفقرة  .5
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية ، %"66.52"  إيجابيالخامسة بوزن نسبي 

منخفضة نحو تغطية البرامج المتوفرة لجميع األنشطة التي تقوم بها الدائرة ، وقد وافق على 
ؤكد ذلك أن المتوسط وي. لم يوافقوا % 21.4من أفراد العينة ، في حين أن % 50.3ذلك 
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 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.33الحسابي لهذه الفقرة 
  α=0.05مستوى داللة 

المرتبة السادسة " يتم تحديث البرامج بما يتناسب مع حاجة العمل في الدائرة " احتلت الفقرة  .6
بحوثين بدرجة إيجابية منخفضة مما يدل على موافقة الم، %"66.31" بوزن نسبي محايد 

من أفراد العينة ، % 54.5نحو تحديث البرامج حسب حاجة العمل ، وقد وافق على ذلك 
 3.32ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 25.6في حين أن 

 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.242ومستوى الداللة 
"  تتوفر جميع التعليمات الالزمة لتشغيل البرامج التي احتاجها في العمل " احتلت الفقرة  .7

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"64.17" المرتبة السابعة بوزن نسبي محايد  
% 43.8إيجابية منخفضة نحو توفر التعليمات الالزمة لتشغيل البرامج ، وقد وافق على ذلك 

ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه . لم يوافقوا % 24.1العينة ، في حين أن من أفراد 
 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.108 ومستوى الداللة 3.21الفقرة 
0.05=α  

المرتبة الثامنة بوزن نسبي  "يتم تقييم فاعلية البرامج من قبل المستخدمين "احتلت الفقرة  .8
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية منخفضة نحو تقييم ، %"64.06" محايد  

من أفراد العينة ، في حين  % 46فعالية البرامج من قبل المستخدمين ، وقد وافق على ذلك 
 ومستوى الداللة 26.7ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 19.8أن 

 α=0.05رة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة  لذا تعتبر الفق0.306
المرتبة األخيرة بوزن نسبي  "تتوفر قاعدة بيانات تساعد في تقدم األداء " احتلت الفقرة  .9

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو توفر قاعدة ، %"62.99"  إيجابي
ن أفراد العينة ، في حين أن م% 42.2بيانات تساعد في تقدم األداء ، وقد وافق على ذلك 

 ومستوى الداللة 3.15ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 26.8
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.041

  

 مكانـات اإل " :  )ب(الثاني  المحور  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات              
، و الـوزن النـسبي  يـساوي         3.38 تـساوي     " فنية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات     ال

 0.000، وقيمة  مستوى الداللة تـساوي  % 60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبروهي  % 67.53
 الفنية المتاحة الستخدام نظم مساندة القـرارات        مكاناتمما يدل على أن اإل    ،   0.05  من    أقلوهي  

  .α=05.0 مستوى داللة جيدة عند
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وتتالءم مع ، وأجهزة الحاسب ،  البرامج المستخدمة تتالئم مع شبكة االتصال      حيث أن
وهذا يشير إلى اهتمام الوزارة باختيار البرامج التي تتالءم مع احتياجات العمل ، متطلبات العمل 

 على هذه أقل العينة بنسبة أفرادنت إجابات نه يوجد مشكلة في تحديث البرامج حيث كاأإال ، 
  .الفقرة ، وكذلك على إشراك المستخدمين في تقييم فاعلية البرامج 

ويعزى ذلك إلى وجود طاقم فني مؤهل يقوم بإعداد البرامج الالزمة النجاز العمل ومتابعة     
  .تحديث وصيانة هذه البرامج والتأكد من تأديتها للمهام المنوطة بها 

  

حيث توصل لوجود عالقة طردية بين البنية       ) 2004غنيم ، ( مع دراسة    وتتفق هذه النتيجة       
 الفنية في   في وجود اثر هام للمستلزمات    ) 2005المحاسنة،  ( واتخاذ القرارات ، ودراسة      ةالتحتي

في وجود تقنيات حديثة في النظم المـستخدمة  ) 2005 ،أبو سبت(فاعلية اتخاذ القرار ، ودراسة  
  في أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات         )2000الشواف،الزلزلة،( ا فيها الفنية ، ودراسة      بم

 ،حيث توصل لوجود نظـم معلومـات متكاملـة          ) 2004،  فتح الرحمن (متقدمة جداً ، ودراسة     
التي توصلت لوجود مستوى جيد من المستلزمات البرمجية ، ودراسة          ) 2009العمري،(ودراسة  

  .الذي توصل لوجود أثر كبير للمستلزمات البرمجية على األداء الوظيفي ) 2005،البشابشة(
حيث توصل النخفاض الـدعم الفنـي       ) 2004الشرفا،  ( مع دراسة    بينما تتعارض هذه النتيجة    

حيث تأثر األداء الوظيفي بمقدرة المـستلزمات الفنيـة ،          ) 2006السعودي،  (للنظام ، ودراسة    
 في وجود معوقات فنية لتطبيق نظم المعلومات اإلدارية ، ودراسـة          ) 2004الفوزان،  (ودراسة  
,2001) ( Gachet  ــتخدام ــه اس ــة تواج ــشاكل تقني ــود م ــي وج ــة  DSS ف                    ، ودراس

& Forghani,1998)  Finlay (   في وجود حاجة لتطـوير نظـام   DSS    بمـا فـي ذلـك 
  . المستلزمات الفنية 

  

ين هذه الدراسة والدراسات المذكورة أعاله لتشابه البيئة التـي ُأجريـت                وقد يعود االتفاق ب   
  .عليها الدراسات 

  
 البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة      مكاناتاإل): ج(تحليل فقرات المحور الثاني      5.3.3.4
 القرارات
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  "ارات البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة القرمكاناتاإل "  )5.25(جدول رقم 
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ــي  1 ــسم الفن ــي الق ــراديعمــل ف  أف
 0.000 76.58 3.83 5.3 8.6 11.2 47.6 27.3 ن في تكنولوجيا المعلوماتومتخصص

ن على درجة عالية مـن      يوجد عاملو  2
 0.000 76.58 3.83 2.1 10.7 12.8 50.8 23.5 سم الفني المختصالكفاءة في الق

يجيب القسم الفني المخـتص بـنظم        3
المعلومات بسرعة عن استفـسارات     

 العاملين
14.4 47.1 20.9 14.4 3.2 3.55 71.02 0.002 

يعالج القسم الفني المختص المـشاكل       4
التي تواجه العـاملين فـي اسـتخدام       

 البرامج والشبكة 
18.2 49.7 18.7 11.2 2.1 3.71 74.12 0.000 

يتم االتصال مع القسم الفني المسئول       5
 0.000 77.33 3.87 2.1 8.0 13.9 52.9 23.0 عن النظام والبرامج بصورة مباشرة

تربطني عالقات جيدة مـع العـاملين     6
 0.000 82.03 4.10 2.7 0.5 11.2 55.1 30.5 بالقسم الفني المسئول عن النظم

فهم العـاملون فـي القـسم الفنـي         يت 7
المختص احتياجات العاملين من هـذه    

 البرامج النظم
21.9 56.1 16.0 4.3 1.6 3.93 78.50 0.000 

 0.000 76.59 3.83 جميع الفقرات 
  α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال            

  

 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانرفة لمع) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة     
أو البيانات ، ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبية ، أم ال " 3"درجة الحياد وهي 

النتائج  لكل فقرة من فقرات ) 5.25(ويبين جدول رقم ، الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي 
مرتبة حسب  " المتوفرة الستخدام نظم مساندة القرارات البشرية مكاناتاإل " )ج(الثاني المحور 

  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
  
المرتبة "  تربطني عالقات جيدة مع العاملين بالقسم الفني المسئول عن النظم " احتلت الفقرة  .1

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"82.03"  إيجابي بوزن نسبي األولى
من أفراد % 85.6القات جيدة مع العاملين بالقسم الفني ، وقد وافق على ذلك نحو وجد ع

 4.10ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 3.2العينة ، في حين أن 
  α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000ومستوى الداللة 

ون في القسم الفني المختص احتياجات العاملين من هذه البرامج يتفهم العامل" احتلت الفقرة  .2
مما يدل على موافقة المبحوثين ، %"78.50"  إيجابيالمرتبة الثانية بوزن نسبي "  النظم 

بدرجة متوسطة نحو تفهم العاملين بالقسم الفني الحتياجات العاملين من البرامج، وقد وافق 
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ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 5.9 حين أن من أفراد العينة ، في% 78على ذلك 
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.93الحسابي لهذه الفقرة 

  α=0.05مستوى داللة 
"  يتم االتصال مع القسم الفني المسئول عن النظام والبرامج بصورة مباشرة " احتلت الفقرة  .3

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"77.33"  إيجابيبي المرتبة الثالثة بوزن نس
من أفراد العينة % 75.9متوسطة نحو سهولة االتصال مع القسم الفني ، وقد وافق على ذلك 

 3.87ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 10.1، في حين أن 
  α=0.05 إحصائياً عند مستوى داللة  لذا تعتبر الفقرة دالة0.000ومستوى الداللة 

المرتبة "  ن في تكنولوجيا المعلومات و متخصصأفراديعمل في القسم الفني " احتلت الفقرة  .4
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"76.58"  إيجابيالرابعة بوزن نسبي 

% 74.9فق على ذلك نحو توفر أفراد متخصصين في التكنولوجيا في القسم الفني ، وقد وا
ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه . لم يوافقوا % 13.9من أفراد العينة ، في حين أن 

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 3.83الفقرة 
0.05=α 

"  ختص ن على درجة عالية من الكفاءة في القسم الفني المويوجد عامل" احتلت الفقرة  .5
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"76.58"  إيجابيالمرتبة الخامسة بوزن نسبي 

متوسطة نحو وجود عاملين على درجة من الكفاءة في القسم الفني ، وقد وافق على ذلك 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 12.8من أفراد العينة ، في حين أن % 74.3

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.83 الحسابي لهذه الفقرة
 α=0.05مستوى داللة 

يعالج القسم الفني المختص المشاكل التي تواجه العاملين في استخدام البرامج " احتلت الفقرة  .6
مما يدل على موافقة المبحوثين ، %"74.12"  إيجابيالمرتبة السادسة بوزن نسبي " والشبكة 
 متوسطة نحو معالجة القسم الفني للمشاكل التي تواجه العاملين ، وقد وافق على ذلك بدرجة
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 13.3من أفراد العينة ، في حين أن % 67.9

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.71الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

يجيب القسم الفني المختص بنظم المعلومات بسرعة عن استفسارات العاملين " ت الفقرة احتل .7
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"71.02"  إيجابيالمرتبة األخيرة بوزن نسبي "  

متوسطة نحو سرعة استجابة القسم الفني عن استفسارات العاملين ، وقد وافق على ذلك 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 17.6نة ، في حين أن من أفراد العي% 61.5
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 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.002 ومستوى الداللة 3.55الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

  

 مكانـات اإل " :  )ج(الثـاني   المحور  لمتوسط الحسابي لجميع فقرات     تبين أن ا  وبصفة عامة ي      
، و الـوزن النـسبي  يـساوي         3.83 تساوي    " ة الستخدام نظم مساندة القرارات    البشرية المتوفر 

 0.000، وقيمة  مستوى الداللة تـساوي          % 60"  من الوزن النسبي المحايد      أقلوهي  % 76.59
 البشرية المتوفرة السـتخدام نظـم مـساندة         مكاناتمما يدل على أن اإل    ،   0.05  من    أكبروهي  

  .α=05.0عند مستوى داللة القرارات متوفرة بشكل جيد 
  

 العينة نحو الدائرة المسئولة عـن       أفرادة من قبل    إيجابيتظهر هذه النتائج أن هناك اتجاهات             
النظم والبرامج حيث تربطهم عالقات جيدة وبالتالي االتصال يكون سهالً ،إال أن اإلجابـة عـن                

ويعزى ذلك لوجود اإلدارة المـسئولة      ،  ل غير سريع    ومعالجة المشاكل تكون يشك   ،  االستفسارات  
مما قد يؤدي إلى عدم وصول الفنيين بالسرعة المطلوبة إلى          ،  في المركز الرئيسي للوزارة بغزة      

المديريات المنتشرة في محافظات القطاع ، وتدل النتيجة السابقة علـى وجـود كـوادر بـشرية                 
  .ةوعلى درجة من الكفاء، متخصصة في مجال عملها 

  

التـي   ) 2006الـشريف ،  (، ودراسـة     )2005المحاسنة،  ( مع دراسة    وتتفق هذه النتيجة     
حيث  من ) 2004غنيم،  (أوصت بضرورة توفر أفضل موارد بشرية لتحقيق التنمية ، و دراسة            
 حيـث   Arafat) 2007,(ضرورة توفر بنية تحتية ومن ضمنها الموارد البشرية ، و دراسـة             

المحاسـنة،  (الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الحكـومي ،و دراسـة           توصل لمالئمة نظام    
التي توصـلت   ) 2009العمري،(ودراسة    ، MIS العنصر البشري في كفاءة      أهميةفي  ) 2005

محـارش،  ( مـع دراسـة      وتختلف هذه النتيجة  لوجود مستوى جيد من المستلزمات البشرية ،        
بــالموارد البــشرية ، ودراســة                 لمنظمــة التــي توصــلت لــضعف اهتمــام إدارة ا) 2007

 )( Gachet,2001 في وجود مشاكل لدى الكوادر البشرية المستخدمة لنظم مساندة القرارات . 
 

    وقد يعود االتفاق بين هذه الدراسة والدراسات المذكورة أعاله إلى وجود الكثير من األفـراد               
  .المؤهلين والمدربين في كافة البلدان 

 
 
 
 
 

  



       اإلطار العملي للبحث                                                                                    الفصل اخلامس               

 

            
  

 

 
 

156  

 البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل):  ج(تحليل فقرات المحور الثاني  5.3.3.5
   القرارات

  

  " التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتاإلمكانات"  )5.26(جدول رقم 

 الفقرات م
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تتناسب المعلومات المتاحة من نظـم       1
مساندة القـرارات المـستخدمة مـع       

  احتياجات الوظيفة
6.4 52.9 22.5  16.6 1.6 3.46 69.20 0.013 

يمكن الحـصول علـى المعلومـات        2
 يخص  لمتوفرة لدى اإلدارة العليا فيما    ا

  عملي بسهولة
8.6 52.9 23.5 12.8 2.1 3.53 70.59 0.002 

تقدم اإلدارة الـدعم المـالي الـالزم         3
 0.000 61.28 3.06 8.0 19.8 37.4 27.3 7.5  الستخدام نظم مساندة القرارات

تتابع اإلدارة سير العمل القـائم علـى      4
 0.884 66.95 3.35 1.6 19.3 28.3 44.4 6.4  استخدام نظم مساندة القرارات

ن تهتم اإلدارة بآراء واقتراحات العاملي     5
 0.559 65.56 3.28 3.7 18.2 30.5 41.7 5.9  حول استخدام نظم مساندة القرارات

توفر اإلدارة البرامج التدريبية المتعلقة      6
 0.144 63.85 3.19 5.3 19.8 30.5 39.0 5.3  باستخدام نظم مساندة القرارات

ــة  7 ــات الالزم ــوفر اإلدارة المتطلب ت
 0.041 63.21 3.16 5.3 20.9 31.6 36.9 5.3  لتحسين استخدام نظم مساندة القرارات

الهيكل التنظيمي يسهل على المـسئول       8
 0.000 72.19 3.61 1.6 9.6 24.1 55.6 9.1  تقييم األداء 

أنشطة العمل لهـا عالقـة بالهيكـل         9
 0.000 71.02 3.55 1.6 13.4 21.9 54.5 8.6  التنظيمي 

يوجد تقييم مستمر لفعالية األداء نتيجة       10
 0.003 62.89 3.14 3.2 24.1 33.7 33.2 5.9  خدام النظم است

ــدفق  11 ــسمح بت ــي ي ــل التنظيم الهيك
 0.884 66.74 3.34 2.7 17.1 31.0 42.2 7.0  المعلومات بسهولة 

يسهل استخدام نظم مساندة القـرارات       12
 0.019 69.20 3.46 3.2 17.1 20.9 48.1 10.7  االتصاالت اإلدارية بين الدوائر

 0.000 66.89 3.34  الفقراتجميع 
  α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال *

  

 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانلمعرفة ) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة 
أو البيانات ، ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبية ، أم ال " 3"وهي ، درجة الحياد 

النتائج  لكل فقرة من فقرات ) 5.26(ويبين جدول رقم ، لكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي ا
مرتبة حسب  "  التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل " : )د(الثاني المحور 

  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
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 بوزن األولىالمرتبة "  ل تقييم األداء الهيكل التنظيمي يسهل على المسئو" احتلت الفقرة  .1
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو تسهيل ، %"72.19"  إيجابينسبي 

من أفراد العينة ، في حين أن % 64.7الهيكل التنظيمي لتقييم األداء ، وقد وافق على ذلك 
 ومستوى الداللة 3.61ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 11.2
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000

المرتبة الثانية بوزن نسبي "  أنشطة العمل لها عالقة بالهيكل التنظيمي " احتلت الفقرة  .2
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو وجود عالقة ، %"71.02"   إيجابي

من أفراد العينة ، في % 63.1مي وأنشطة العمل ، وقد وافق على ذلك بين الهيكل التنظي
 ومستوى 3.55ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 15.0حين أن 
  α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000الداللة 

 يخص عملي فرة لدى اإلدارة العليا فيمالمتويمكن الحصول على المعلومات ا" احتلت الفقرة  .3
مما يدل على موافقة المبحوثين ، %"70.59"  إيجابيالمرتبة الثالثة بوزن نسبي "  بسهولة 

بدرجة متوسطة نحو الحصول على المعلومات من اإلدارة العليا بسهولة ، وقد وافق على 
يؤكد ذلك أن المتوسط و. لم يوافقوا % 14.9من أفراد العينة ، في حين أن % 61.5ذلك 

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.002 ومستوى الداللة 3.53الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

تتناسب المعلومات المتاحة من نظم مساندة القرارات المستخدمة مع " احتلت الفقرة  .4
مما يدل على موافقة ، %"69.20"  إيجابيالمرتبة الرابعة بوزن نسبي "  احتياجات الوظيفة 

 مع احتياجات الوظيفة DSSالمبحوثين بدرجة متوسطة نحو تناسب المعلومات الناتجة من 
ويؤكد . لم يوافقوا % 18.2من أفراد العينة ، في حين أن % 59.3، وقد وافق على ذلك 

 دالة  لذا تعتبر الفقرة0.013 ومستوى الداللة 3.46ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 
  α=0.05إحصائياً عند مستوى داللة 

"  يسهل استخدام نظم مساندة القرارات االتصاالت اإلدارية بين الدوائر " احتلت الفقرة  .5
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"69.20"  إيجابيالمرتبة الخامسة بوزن نسبي 

 ، وقد DSSبب استخدام متوسطة نحو التسهيالت الناتجة في االتصاالت بين الدوائر بس
ويؤكد ذلك أن . لم يوافقوا % 20.3من أفراد العينة ، في حين أن % 58.8وافق على ذلك 

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً 0.019 ومستوى الداللة 3.46المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 
  α=0.05عند مستوى داللة 

المرتبة "  لى استخدام نظم مساندة القرارات تتابع اإلدارة سير العمل القائم ع" احتلت الفقرة  .6
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية ، %"66.95" السادسة بوزن نسبي محايد 
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 ، وقد وافق على ذلك DSSمنخفضة نحو متابعة اإلدارة لسير العمل القائم على استخدام 
د ذلك أن المتوسط ويؤك. لم يوافقوا % 20.9من أفراد العينة ، في حين أن % 50.8

 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند 0.884 ومستوى الداللة 3.35الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

المرتبة السابعة بوزن "  الهيكل التنظيمي يسمح بتدفق المعلومات بسهولة " احتلت الفقرة  .7
  درجة إيجابية منخفضة نحومما يدل على موافقة المبحوثين ب، %"66.74" نسبي محايد 

من أفراد % 49.2تدفق المعلومات بسهولة من خالل الهيكل التنظيمي ، وقد وافق على ذلك 
ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 19.8العينة ، في حين أن 

اللة  لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى د0.884 ومستوى الداللة 3.34
0.05=α 

"  تهتم اإلدارة بآراء واقتراحات العاملين حول استخدام نظم مساندة القرارات " احتلت الفقرة  .8
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"65.56" المرتبة الثامنة بوزن نسبي محايد 

قد  ، وDSSإيجابية منخفضة نحو اهتمام اإلدارة بآراء واقتراحات العاملين حول استخدام 
ويؤكد ذلك أن . لم يوافقوا % 21.9من أفراد العينة ، في حين أن % 47.6وافق على ذلك 

 لذا تعتبر الفقرة غير دالة 0.559 ومستوى الداللة 3.28المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05إحصائياً عند مستوى داللة 

"  م نظم مساندة القرارات توفر اإلدارة البرامج التدريبية المتعلقة باستخدا" احتلت الفقرة  .9
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"63.85" المرتبة التاسعة بوزن نسبي محايد 

من % 44.3إيجابية منخفضة نحو توفير اإلدارة للبرامج التدريبية ، وقد وافق على ذلك 
هذه الفقرة ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي ل. لم يوافقوا % 25.1أفراد العينة ، في حين أن 

 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.144 ومستوى الداللة 3.19
0.05=α  

"  توفر اإلدارة المتطلبات الالزمة لتحسين استخدام نظم مساندة القرارات " احتلت الفقرة  .10
جة مما يدل على موافقة المبحوثين بدر، %"63.21"  إيجابيالمرتبة العاشرة بوزن نسبي 

 ، وقد وافق على ذلك DSSمتوسطة نحو توفير اإلدارة المتطلبات الالزمة الستخدام 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 26.2من أفراد العينة ، في حين أن % 42.2

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.041 ومستوى الداللة 3.16الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

المرتبة الحادية "  يوجد تقييم مستمر لفعالية األداء نتيجة استخدام النظم " ت الفقرة احتل .11
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"62.89"  إيجابيعشر بوزن نسبي 
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من أفراد العينة ، في % 39.1نحو وجود تقييم مستمر لفعالية األداء ، وقد وافق على ذلك 
 ومستوى 3.14ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . افقوا لم يو% 27.3حين أن 
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.003الداللة 

"  تقدم اإلدارة الدعم المالي الالزم الستخدام نظم مساندة القرارات " احتلت الفقرة  .12
 يدل على موافقة المبحوثين بدرجة مما، %"61.28"  إيجابيالمرتبة األخيرة بوزن نسبي 

 ، وقد وافق على ذلك DSSمتوسطة نحو تقديم اإلدارة للدعم المالي الالزم الستخدام 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 27.8من أفراد العينة ، في حين أن % 34.8

ياً عند  لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائ0.000 ومستوى الداللة 3.06الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

 

 مكانـات اإل " :  )د(الثاني  المحور  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات               
، و الـوزن النـسبي  يـساوي    3.34 تساوي   " التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات     

  0.0000ستوى الداللة تساوي  ، وقيمة  م   % 60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبروهي  % 66.89
 التنظيمية المتاحـة السـتخدام نظـم مـساندة      مكاناتمما يدل على أن اإل    ،   0.05  من    أقلوهي  

  α=05.0القرارات متوفرة بدرجة متوسطة عند مستوى داللة 
  

 التـي   ن بعض المعلومـات   أو،  ويمكن تفسير ذلك بأن النظام يخضع لرقابة اإلدارة العليا               
ما أيحتاجها المستخدمين في المستويات األخرى ال يتم االطالع عليها مباشرة نظراً ألهميتها ، و             

 العينة ، ويعزى ذلك لوجـود       أفرادبالنسبة للدعم المالي فقد حظى بدرجة متوسطة من قبل آراء           
 زارة متطلبات الو  أهميةموازنة محددة للوزارة تتصرف في حدودها وفق أولويات معينة حسب           

  .األخرى
التي توصلت إلى أن المستوى التنظيمي مناسب        )2004غنيم،(دراسة   مع   وتتفق هذه النتيجة     

أن  لتـي توصـلت إلـى      ا Others,2005) (Elbaltagi&ودراسـة   للمستفيدين من النظام ،     
                      ثــر علــى اســتخدام نظــم مــساندة القــرارات، ودراســةأالخــصائص التنظيميــة لهــا 

,2007)  (Arafat التي توصلت إلى مالئمة الهيكل التنظيمي بشكل مقبول لتسهيل استخدام نظم
 حيث يوجد عالقة قوية بين المستوى التنظيمـي         )2005 ،أبو سبت (دراسة  ، و مساندة القرارات   

في وجود اثر للمستلزمات التنظيمية على األداء       ) 2006السعودي،  (وجودة القرارات ، ودراسة     
في وجود اثر هام للمستلزمات اإلدارية والتنظيمية علـى         ) 2005المحاسنة،  (ي ،ودراسة   الوظيف

 التركيز على الهيكلية التنظيمية     هميةالذي توصل أل  ) 2005علي،  (كفاءة اتخاذ القرار ، ودراسة      
التي توصلت لوجود مستوى جيد من      ) 2009العمري،(ودراسة   ،لنجاح تطبيق نظم المعلومات     
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الذي توصـل إلـى   ) 2007محارش، ( مع دراسة وتختلف هذه النتيجة ،  التنظيمية  المستلزمات  
فـي  ) 2004الفـوزان،   (ضعف اهتمام إدارة المنظمات الحكومية بالهياكل التنظيمية ، ودراسة          
  .وجود معوقات إدارية وتنظيمية تواجه استخدام نظم المعلومات الحديثة 

  

دراسات المذكورة أعاله إلى اإلدراك الجيد ألهمية تنظيم    وقد يعود االتفاق بين هذه الدراسة وال
 بكفاءة ، بينما قد يكون سـبب التعـارض عـدم وجـود     DSSهيكل تنظيمي سليم يلبي تطبيق    

  .اإلمكانات التنظيمية الجيدة 
  

 

  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة : )أ( تحليل فقرات المحور الثالث 5.3.3.6
  

  " نظم مساندة القرارات المستخدمةنوع " )5.27(جدول رقم 
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برامج الحاسوب الموجودة تعمل على انجاز       1
 0.000 72.41 3.62 2.1 13.9 17.6 52.4 13.9  عمليات متكررة

ـ      2 ستخدمة مـن   تمكن برامج الحاسـوب الم
 0.000 75.51 3.78 1.6 10.7 10.7 62.6 14.4  استرجاع المعلومات

يمكن إعداد تقارير خاصة بواسطة بـرامج        3
 0.000 75.29 3.76 1.1 13.4 9.6 59.9 16.0  الحاسوب المستخدمة

تقدم البرامج المستخدمة تقارير دورية تغطى       4
 0.000 71.12 3.56 2.1 16.0 18.7 50.3 12.8  جوانب العمل

يتم عرض المعلومات حسب حاجة المستخدم       5
 0.188 66.84 3.34 3.7 21.4 19.8 47.1 8.0  من مخططات ورسوم بيانية

تساهم بـرامج الحاسـوب الموجـودة فـي          6
 0.079 64.06 3.20 6.4 21.9 28.3 31.6 11.8 التخطيط االستراتيجي

توجد برامج حاسوب تحتاج لمجموعة مـن        7
 0.465 64.92 3.25 5.3 24.6 23.0 34.2 12.8   منهم مهمة محددةالمستخدمين لكٍل

 0.000 70.02 3.50 جميع الفقرات 

  α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال      

 

 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانلمعرفة ) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة    
 أو البيانات  ،ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبية،  أم ال "3"وهي ، درجة الحياد 

النتائج  لكل فقرة من فقرات ) 5.27( ويبين جدول رقم  ،الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي
مرتبة حسب الوزن النسبي لكل  " نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة " :)ا(الثالث المحور 

  : فقرة كما يلي
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 األولىالمرتبة "  تمكن برامج الحاسوب المستخدمة من استرجاع المعلومات " احتلت الفقرة  .1
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو ، %"75.51 " إيجابيبوزن نسبي  

من أفراد . % 77تمكن برامج الحاسوب من استرجاع المعلومات ، وقد وافق على ذلك 
ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا . % 12.3العينة ، في حين أن 

 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 00.00 ومستوى الداللة %3.78
المرتبة "  يمكن إعداد تقارير خاصة بواسطة برامج الحاسوب المستخدمة " احتلت الفقرة  .2

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"75.29"  إيجابيالثانية بوزن نسبي 
% 75.9نحو إمكانية إعداد تقارير خاصة بواسطة البرامج المستخدمة ، وقد وافق على ذلك 

ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه . لم يوافقوا % 14.5من أفراد العينة ، في حين أن 
ة إحصائياً عند مستوى داللة  لذا تعتبر الفقرة دال0.000 ومستوى الداللة 3.76الفقرة 
0.05=α  

المرتبة "  برامج الحاسوب الموجودة تعمل على انجاز عمليات متكررة " احتلت الفقرة  .3
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"72.41 " إيجابيالثالثة بوزن نسبي  

من أفراد % 66.3نحو قدرة البرامج على انجاز عمليات متكررة ، وقد وافق على ذلك 
ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 16.0العينة ، في حين أن 

 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 3.62
المرتبة "  تقدم البرامج المستخدمة تقارير دورية تغطى جوانب العمل " احتلت الفقرة  .4

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"71.12"  إيجابي بوزن نسبي الرابعة
نحو تقديم البرامج المستخدمة لتقارير دورية تغطي جوانب العمل ، وقد وافق على ذلك 

ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 18.1من أفراد العينة ، في حين أن % 63.1
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000لداللة  ومستوى ا3.56الحسابي لهذه الفقرة 

 α=0.05مستوى داللة 
"  يتم عرض المعلومات حسب حاجة المستخدم من مخططات ورسوم بيانية " احتلت الفقرة  .5

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"66.84"  إيجابيالمرتبة الخامسة بوزن نسبي 
مخططات ورسوم بيانية ، وقد وافق على ذلك متوسطة نحو عرض المعلومات على شكل 

ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 19.8من أفراد العينة ، في حين أن % 58.9
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.019 ومستوى الداللة 3.47الحسابي لهذه الفقرة 

 α=0.05مستوى داللة 
المرتبة "   في التخطيط االستراتيجي تساهم برامج الحاسوب الموجودة" احتلت الفقرة  .6

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية ، %"64.06" األخيرة بوزن نسبي  محايد
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، وقد وافق  برامج الحاسوب الموجودة في التخطيط االستراتيجي منخفضة نحو مساهمة
لك أن ويؤكد ذ. لم يوافقوا % 28.3من أفراد العينة ، في حين أن % 43.4على ذلك 

 لذا تعتبر الفقرة غير دالة 0.079 ومستوى الداللة 3.20المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05إحصائياً عند مستوى داللة 

توجد برامج حاسوب تحتاج لمجموعة من المستخدمين لكٍل منهم مهمة " احتلت الفقرة  .7
 موافقة المبحوثين مما يدل على، %"61.28" المرتبة السادسة بوزن نسبي محايد "  محددة 

 برامج حاسوب تحتاج لمجموعة من المستخدمين لكٍل منهم بدرجة إيجابية منخفضة وجود
لم % 25.1من أفراد العينة ، في حين أن % 55.1، وقد وافق على ذلك مهمة محددة 

 لذا 0.188 ومستوى الداللة 3.34ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . يوافقوا 
  α=0.05فقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة تعتبر ال

 

نوع نظـم   ):   " : أ(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث                
 من   أكبروهي  % 70.02، و الوزن النسبي  يساوي       3.50تساوي  "  مساندة القرارات المستخدمة    

مما ،  0.05  من أقل  وهي    0.000وى الداللة تساوي  ، وقيمة  مست   % 60" الوزن النسبي المحايد    
يدل على أن نظم مساندة القرارات المستخدمة متنوعة بدرجة متوسـطة عنـد مـستوى داللـة                 

05.0=α.  
  

ويعزى ذلك إلى أن الوزارة تستخدم العديد من البرامج الجاهزة أو المعدة خصيصاً للوزارة     
وتحتاج إلى ، لى اتخاذ قراراتهم ، ولكن تبقى هذه البرامج بعدد محدود التي تساعد المدراء ع

   .المزيد من التطوير والتنوع
  

في أن نظم المعلومات ال ترتقي إلى النظم )  2005،أبو سبت( مع دراسة تتفق هذه النتيجة     
في ) 2004فا، الشر(دراسة بينما تتعارض هذه النتيجة مع .وال تعطي حلوالً للمشكالت ، الخبيرة 

) 2004، فتح الرحمن(ة ، ودراسة إيجابيأن توجهات المستخدمين الستخدام النظم المختلفة كانت 
 التي Gachet )  (2001,في وجود نظم معلومات متكاملة في المؤسسات الحكومية ، ودراسة

                    ودراسة ،أوصت بضرورة استخدام برامج متعددة ولغات برمجة حديثة
& Forghani,1998) (Finlay  التي توصلت لوجود عدد كبير من DSS والمولدات التابعة لها 

  . تطوير األداءالتي حققت نتائج جيدة في 
  

   وقد يعود االتفاق بين هذه الدراسة والدراسات المذكورة ، إلى عدم وجـود الـوعي الكـافي                 
  . ، وأنواعها  DSSألهمية 
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  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمةأ:  )ب(قرات المحور الثالث تحليل ف 5.3.3.7
 "دوائر وزارة التربية والتعليم في عملية اتخاذ القرار في مدى استخدام بعض البرامج "  )5.28(جدول رقم 
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 0.002 74.44 3.72 6.4 8.6 23.5 29.4 32.1  برنامج اكسل 1
 0.000 56.26 2.81 18.2 25.1 24.1 22.5 10.2 برنامج أكسس 2
 0.002 57.54 2.88 28.9 8.0 24.6 23.5 15.0  برنامج خاص ُأعد ألعمال الدائرة 3
 0.000 30.16 1.51 70.6 16.0 7.0 4.8 1.6  برامج تعتمد على قواعد بيانات 4
 0.000 23.64 1.18 87.2 9.6 1.1 2.1 0.0 برامج خاصة ببحوث العمليات  5
لغات برمجة الجيل الرابع مثـل       6

 0.000 27.59 1.38 80.7 9.1 4.3 3.2 2.7  وأوراكلفيجيوال بيزك 

 0.000 44.94 2.25 جميع الفقرات 

  α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال            

  
 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانلمعرفة ) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة       

 أو البيانات  ،ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبية، أم ال " 3"وهي ، درجة الحياد 
ل فقرة من فقرات النتائج  لك) 5.28(ويبين جدول رقم ، الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي 

مرتبة حسب الوزن النسبي  " نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة:  " :  )ب(الثاني المحور 
  : لكل فقرة كما يلي

  
مما يدل ، %"74.44"  إيجابي بوزن نسبي األولىالمرتبة "   برنامج اكسل" احتلت الفقرة  .1

 ، وقد وافق على ذلك سلبرنامج اكعلى موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو استخدام 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 15.0من أفراد العينة ، في حين أن % 61.5

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.002 ومستوى الداللة 3.72الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

"  إيجابيانية بوزن نسبي المرتبة الث"   برنامج خاص ُأعد ألعمال الدائرة" احتلت الفقرة  .2
برنامج خاص مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو استخدام ، %"64.06

% 36.9من أفراد العينة ، في حين أن % 38.5، وقد وافق على ذلك  ُأعد ألعمال الدائرة
 لذا 0.002 ومستوى الداللة 2.88ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا 

  α=0.05تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
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مما يدل على ، %"56.26" المرتبة الثالثة بوزن نسبي سلبي "  برنامج أكسس" احتلت الفقرة  .3
% 32.7، وقد وافق على ذلك  برنامج أكسسموافقة المبحوثين بدرجة ضعيفة نحو استخدام 

ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه . افقوا لم يو% 43.3من أفراد العينة ، في حين أن 
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 2.81الفقرة 
0.05=α  

" المرتبة الرابعة بوزن نسبي سلبي "  برامج تعتمد على قواعد بيانات " احتلت الفقرة  .4
برامج تعتمد على يفة نحو استخدام مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ضع، %"30.16

لم يوافقوا % 86.6من أفراد العينة ، في حين أن % 6.4، وقد وافق على ذلك قواعد بيانات 
 لذا تعتبر 0.000 ومستوى الداللة 1.51ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . 

  α=0.05الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
المرتبة الخامسة "  وأوراكل ت برمجة الجيل الرابع مثل فيجيوال بيزك لغا" احتلت الفقرة  .5

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ضعيفة نحو ، %"27.59" بوزن نسبي سلبي 
، وقد وافق على وأوراكل لغات برمجة الجيل الرابع التفاعلية مثل فيجيوال بيزك استخدام 

ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 89.8من أفراد العينة ، في حين أن % 5.9ذلك 
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 1.38الحسابي لهذه الفقرة 

 α=0.05مستوى داللة 
" المرتبة األخيرة بوزن نسبي سلبي  "  برامج خاصة ببحوث العمليات" احتلت الفقرة . 6

برامج خاصة ببحوث استخدام  و بدرجة ضعيفة نحمما يدل على موافقة المبحوثين، %"23.64
. لم يوافقوا % 96.8من أفراد العينة ، في حين أن % 2.1، وقد وافق على ذلك العمليات 

 لذا تعتبر الفقرة دالة 0.000 ومستوى الداللة 1.18ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05إحصائياً عند مستوى داللة 

 

نوع نظـم   :  " :  )ب(الثاني  المحور  امة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات        وبصفة ع      
 مـن    أقل ووه% 44.94، و الوزن النسبي  يساوي       2.25 تساوي    " مساندة القرارات المستخدمة  

مما ،  0.05  من أقل وهي   0.000، وقيمة  مستوى الداللة تساوي       % 60" الوزن النسبي المحايد    
دام بعض البرامج في عملية اتخاذ القرار في دوائر وزارة التربية والتعليم قليلة             يدل على أن استخ   
  α=05.0عند مستوى داللة 

  

يفسر ذلك بأن اعتماد الوزارة األساسي على برنامج االكسل ، حيث حظي بأعلى نسبة من      
 أقل المعدة داخل الوزارة بنسبة جلبرام العينة كما تعتمد الوزارة على برنامج األكسس واأفرادآراء 
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، أما بالنسبة للغات الجيل الرابع والبرامج المتخصصة فيقتصر استخدامها على ذوي االختصاص 
  .العاملين في دائرة تكنولوجيا المعلومات فقط وليس كل المدراء في الوزارة 

  

لومات ال ترتقي إلى النظم في أن نظم المع)  2005،أبو سبت ( مع دراسة تتفق هذه النتيجة     
في ) 2004الشرفا، (دراسة  مع بينما تتعارض هذه النتيجة.الخبيرة وال تعطي حلوالً للمشكالت 

) 2004، فتح الرحمن(ة ، ودراسة إيجابيأن توجهات المستخدمين الستخدام النظم المختلفة كانت 
        Gachet )  (2001,في وجود نظم معلومات متكاملة في المؤسسات الحكومية ، ودراسة

                      ودراسة ،التي أوصت بضرورة استخدام برامج متعددة ولغات برمجة حديثة
& Forghani,1998)  Finlay ( التي توصلت لوجود عدد كبير من DSS والمولدات التابعة لها 

   . تطوير األداءالتي حققت نتائج جيدة في 
  

  بنظم الحاسوب  البرامج التدريبية الخاصة : الرابع تحليل فقرات المحور 5.3.3.8
  

 "البرامج التدريبية الخاصة بنظم الحاسوب "  )5.29(جدول رقم 

 الفقرات م
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يوجد برامج تدريب فعالة خاصة  1
 0.000 59.79 2.99 7.0 27.3 31.0 29.4 5.3  راراتبنظم مساندة الق

يتم عقد دورات تدريبية للتعريف  2
 0.958 64.06 3.20 4.3 26.7 19.3 43.9 5.9  بنظم الحاسوب وبرامجه

يتم تقييم الموظف بناء على الدورات  3
 0.000 56.47 2.82 9.6 34.2 27.3 21.9 7.0  التي اكتسبها

يتفوق في يتم تحفيز الموظف الذي  4
 0.000 53.16 2.66 14.4 33.2 31.0 15.0 6.4 الدورة التدريبية

يتم إعطاء دورات متقدمة في نفس  5
 0.000 59.57 2.98 10.2 27.8 27.3 23.5 11.2  التخصص

يؤدي االلتحاق بالدورات التدريبية  6
 0.000 74.33 3.72 2.7 13.4 14.4 48.7 20.9  إلى تقدم العمل وسرعة االنجاز

يتم عقد دورات تدريبية خارج  7
 0.465 65.56 3.28 5.9 23.0 18.2 43.3 9.6  الوزارة

 0.000 70.27 3.51 5.9 11.2 18.2 55.1 9.6  تعقد دورات داخل الوزارة نفسها 8
يتم االستعانة بذوي الخبرة من خارج  9

 0.041 69.09 3.45 5.9 14.4 21.9 43.9 13.9  الوزارة إلعطاء الدورات

 0.059 62.900 3.145 ع الفقراتجمي 

  α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال       
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 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانلمعرفة ) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة      
أو البيانات  ،ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبية ، أم ال " 3"وهي ، درجة الحياد 

النتائج  لكل فقرة من فقرات ) 5.29(ويبين جدول رقم ، الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي 
مرتبة حسب الوزن " البرامج التدريبية الخاصة بالحاسوب ونظم المعلومات"   الرابعالمحور 

  : النسبي لكل فقرة كما يلي
  
المرتبة  "  ة إلى تقدم العمل وسرعة االنجازيؤدي االلتحاق بالدورات التدريبي" احتلت الفقرة  .1

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"74.33"  إيجابي بوزن نسبي األولى
من % 69.6نحو تقدم العمل وسرعة االنجاز نتيجة للدورات التدريبية، وقد وافق على ذلك 

المتوسط الحسابي لهذه الفقرة ويؤكد ذلك أن . لم يوافقوا % 16.1أفراد العينة ، في حين أن 
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 3.72

"  إيجابيالمرتبة الثانية بوزن نسبي  "  تعقد دورات داخل الوزارة نفسها" احتلت الفقرة  .2
داخل الوزارة عقد دورات مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو ، %"70.27

ويؤكد . لم يوافقوا % 17.1من أفراد العينة ، في حين أن % 64.7، وقد وافق على ذلك 
 لذا تعتبر الفقرة دالة 0.000 ومستوى الداللة 3.47ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

 α=0.05إحصائياً عند مستوى داللة 
المرتبة  "  لوزارة إلعطاء الدوراتيتم االستعانة بذوي الخبرة من خارج ا" احتلت الفقرة  .3

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"69.09"  إيجابيالثالثة بوزن نسبي 
، وقد وافق على ذلك  االستعانة بذوي الخبرة من خارج الوزارة إلعطاء الدوراتنحو 
توسط ويؤكد ذلك أن الم. لم يوافقوا % 19.8من أفراد العينة ، في حين أن % 58.9

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.51الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

المرتبة الرابعة بوزن نسبي محايد  "  يتم عقد دورات تدريبية خارج الوزارة" احتلت الفقرة  .4
قد دورات عمما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية منخفضة نحو ، %"65.56" 

من أفراد العينة ، في حين أن % 52.9، وقد وافق على ذلك  تدريبية خارج الوزارة
 ومستوى الداللة 3.28ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 28.9
  α=0.05 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.465

المرتبة الخامسة  "   تدريبية للتعريف بنظم الحاسوب وبرامجهيتم عقد دورات" احتلت الفقرة  .5
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة إيجابية منخفضة ، %"64.06" بوزن نسبي محايد 

% 49.8، وقد وافق على ذلك  عقد دورات تدريبية للتعريف بنظم الحاسوب وبرامجهنحو 
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 ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه .لم يوافقوا % 30.0من أفراد العينة ، في حين أن 
 لذا تعتبر الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.958 ومستوى الداللة 3.20الفقرة 
0.05=α 

المرتبة السادسة بوزن  "  يتم تحفيز الموظف الذي يتفوق في الدورة التدريبية" احتلت الفقرة  .6
تحفيز لمبحوثين بدرجة متوسطة نحو مما يدل على موافقة ا، %"63.16"  إيجابينسبي 

من أفراد العينة ، % 21.4، وقد وافق على ذلك  الموظف الذي يتفوق في الدورة التدريبية
 2.66ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 47.6في حين أن 

 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000ومستوى الداللة 
المرتبة السابعة  "  يوجد برامج تدريب فعالة خاصة بنظم مساندة القرارات "احتلت الفقرة  .7

وجود مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ضعيفة نحو ، %"59.79" بوزن نسبي سلبي 
من أفراد % 34.7، وقد وافق على ذلك  برامج تدريب فعالة خاصة بنظم مساندة القرارات

 2.99ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 34.3حين أن العينة ، في 
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000ومستوى الداللة 

المرتبة الثامنة بوزن  "  يتم تقييم الموظف بناء على الدورات التي اكتسبها" احتلت الفقرة  .8
تقييم الموظف بناء على مما يدل على عدم موافقة المبحوثين نحو ، %"56.47" نسبي سلبي  

% 43.8من أفراد العينة ، في حين أن % 28.9، وقد وافق على ذلك  الدورات التي اكتسبها
 لذا 0.000 ومستوى الداللة 2.82ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا 

 α=0.05ستوى داللة تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند م
المرتبة التاسعة واألخيرة  "  يتم إعطاء دورات متقدمة في نفس التخصص" احتلت الفقرة  .9

إعطاء دورات مما يدل على عدم موافقة المبحوثين نحو ، %"23.64" بوزن نسبي سلبي  
من أفراد العينة ، في حين أن % 34.7، وقد وافق على ذلك  متقدمة في نفس التخصص

 ومستوى الداللة 2.98ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة .  يوافقوا لم% 37.0
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000

 

البرامج التدريبيـة    "   الرابعالمحور  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات              
 مـن    أكبـر وهي   % 62.90 و الوزن النسبي  يساوي       ،3.14 تساوي   " الخاصة بنظم الحاسوب    
،  0.05  مـن     أكبر وهي   0.059، وقيمة  مستوى الداللة تساوي       % 60" الوزن النسبي المحايد    

لمـوظفين  لعطـى    تُ ي الت البرامج التدريبية الخاصة بالحاسوب ونظم المعلومات     مما يدل على أن       
  α=05.0عير فعالة وغير كافية عند مستوى داللة 
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 المادية الالزمة لعقد الدورات كوجود مختبرات أو نقص مكاناتيعزى ذلك إلى عدم توفر اإل    
  .الكوادر البشرية المؤهلة إلعطاء الدورات 

  

هتمام حيث توصلت إلى قلة ا  )1996الفرحان ،الطراونة،(دراسة  مع تتفق هذه النتيجة     
 في أن Kamel ) 1998, (دراسةمع  وتتعارضالتدريب ، القطاعين العام والخاص بعملية 

في وجود ) 2004الشرفا، (دراسة ، والتدريب عامل حاسم في نجاح تطبيق نظم مساندة القرارات 
الذي أوصى بعقد ) 2006السعودي، (ة من قبل المبحوثين نحو التدريب ، ودراسة إيجابيتوجهات 

وجود زيادة في ) 2004، فتح الرحمن(دراسة الدورات لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات ، و
لتي أوصت بضرورة تقديم ا Gachet )  ( 2001,التدريب في المؤسسات الحكومية ، و دراسة

   .DSSالتدريب الالزم للعوامل البشرية في مجال 
  

   وقد يعود االتفاق بين هذه الدراسة والدراسات المذكورة أعاله إلى توفر إمكانات جيدة إلجراء              
  .عملية التدريبية ال

  

  
 

  تطوير األداء القرارات على ةأثر نظم مساند  :تحليل فقرات المحور الخامس 5.3.3.9
  

  "أثر نظم مساندة القرارات على تطوير األداء"   )5.30(جدول رقم 
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البرامج المستخدمة تبسط اإلجراءات     1
 0.000 78.07 3.90 1.6 7.5 13.9 52.9 24.1  اإلدارية وتزيد سرعة العمل

البرامج المـستخدمة تعمـل علـى        2
إكساب العاملين مهـارات تحليليـة      

  .وفنية ومالية 
16.0 51.9 21.9 8.0 2.1 3.72 74.33 0.000 

البرامج المستخدمة تـساعد علـى       3
ــة  ظ ــل متكامل ــرق عم ــور ف ه

  التخصصات
10.2 47.1 26.2 13.9 2.7 3.48 69.63 0.057 

البرامج المـستخدمة تعمـل علـى        4
 مهـارات العـاملين نتيجـة       خفض

  استخدام الحاسوب
7.0 16.0 33.7 33.7 9.6 2.77 55.40 0.000 

استخدام نظم الحاسوب يؤدي إلـى       5
تدني الرضا الـوظيفي مـن قبـل        

   بالتهديدالعاملين لشعورهم
6.4 15.5 29.4 36.4 12.3 2.67 53.48 0.000 

البرامج المـستخدمة تزيـد قـدرة        6
العاملين على التصرف في المواقف     

 الحرجة
10.2 40.6 32.6 13.9 2.7 3.42 68.34 0.884 

البرامج المستخدمة تـساعد علـى       7
 0.000 76.58 3.83 1.6 9.1 13.9 55.6 19.8 انجاز العمل في الوقت المحدد
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البرامج المستخدمة تـساعد علـى       8
 0.000 77.11 3.86 1.6 8.6 13.4 55.6 20.9  انجاز العمل بدقة وجودة عالية

البرامج المـستخدمة تقلـل الجهـد        9
 0.000 76.26 3.81 2.1 9.1 15.0 52.9 20.9  المبذول في العمل

البرامج المستخدمة تزيـد اعتمـاد       10
 0.000 72.94 3.65 2.7 9.6 20.9 54.0 12.8  العاملين على أنفسهم

 0.000 70.21 3.51 جميع الفقرات 

  α=0.05 ��4 � �-ى د2� إح�0/�ً�ا��-,+ ا* �() دال     
  

 قد وصل متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانلمعرفة ) sign test(تم استخدام اختبار اإلشارة     
أو البيانات ، في حالة البيانات الترتيبية أم ال ويستخدم هذا االختبار " 3"وهي ، درجة الحياد 

النتائج  لكل فقرة من فقرات ) 5.30(ويبين جدول رقم ، الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي 
مرتبة حسب الوزن النسبي  " تطوير األداءأثر نظم مساند القرارات على "   الخامسالمحور 

  : لكل فقرة كما يلي
  
المرتبة  "  ستخدمة تبسط اإلجراءات اإلدارية وتزيد سرعة العملالبرامج الم" احتلت الفقرة  .1

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"78.07"  إيجابي بوزن نسبي األولى
، وقد وافق على ذلك الستخدام برامج تبسط اإلجراءات اإلدارية  زيادة سرعة العملنحو 
ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي .  يوافقوا لم% 9.1من أفراد العينة ، في حين أن % 77.0

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 3.90لهذه الفقرة 
0.05=α 

المرتبة  "  البرامج المستخدمة تساعد على انجاز العمل بدقة وجودة عالية" احتلت الفقرة  .2
دل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة مما ي، %"77.11"  إيجابيالثانية بوزن نسبي 

، وقد وافق على ذلك  البرامج المستخدمة على انجاز العمل بدقة وجودة عاليةنحو مساعدة 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 10.2من أفراد العينة ، في حين أن % 76.5

الة إحصائياً عند  لذا تعتبر الفقرة د0.000 ومستوى الداللة 3.47الحسابي لهذه الفقرة 
 α=0.05مستوى داللة 

المرتبة  "  البرامج المستخدمة تساعد على انجاز العمل في الوقت المحدد" احتلت الفقرة  .3
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"76.58"  إيجابيالثالثة بوزن نسبي 

، وقد وافق على ذلك  البرامج المستخدمة على انجاز العمل في الوقت المحددنحو مساعدة 
ويؤكد ذلك أن المتوسط . لم يوافقوا % 10.7من أفراد العينة ، في حين أن % 75.4

 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند 0.000 ومستوى الداللة 3.83الحسابي لهذه الفقرة 
  α=0.05مستوى داللة 
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المرتبة الرابعة بوزن "   البرامج المستخدمة تقلل الجهد المبذول في العمل" احتلت الفقرة  .4
تقليل مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو ، %"76.26"   إيجابينسبي 

من أفراد % 73.8، وقد وافق على ذلك البرامج المستخدمة بسبب  الجهد المبذول في العمل
رة ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفق. لم يوافقوا % 11.2العينة ، في حين أن 

 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 3.81
البرامج المستخدمة تعمل على إكساب العاملين مهارات تحليلية وفنية ومالية " احتلت الفقرة  .5

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"74.33"  إيجابيالمرتبة الخامسة بوزن نسبي "  
، وقد  مهارات تحليلية وفنية ومالية الستخدامهم البرامج نا لعاملي إكساب نحو متوسطة

ويؤكد ذلك أن . لم يوافقوا % 10.1من أفراد العينة ، في حين أن % 67.9وافق على ذلك 
 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً 0.000 ومستوى الداللة 3.72المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

 α=0.05عند مستوى داللة 
المرتبة السادسة  "  البرامج المستخدمة تزيد اعتماد العاملين على أنفسهم" احتلت الفقرة  .6

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة نحو ، %"72.94"  إيجابيبوزن نسبي 
من % 66.8، وقد وافق على ذلك  زيادة البرامج المستخدمة العتماد العاملين على أنفسهم

ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 12.3، في حين أن أفراد العينة 
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 3.65

 "  البرامج المستخدمة تساعد على ظهور فرق عمل متكاملة التخصصات" احتلت الفقرة  .7
مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"69.63" ايد المرتبة السابعة بوزن نسبي مح
 البرامج المستخدمة في ظهور فرق عمل متكاملة التخصصاتإيجابية منخفضة نحو مساعدة 

ويؤكد . لم يوافقوا % 16.6من أفراد العينة ، في حين أن % 57.3، وقد وافق على ذلك 
 لذا تعتبر الفقرة غير 0.057لة  ومستوى الدال3.48ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

 α=0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
 "  البرامج المستخدمة تزيد قدرة العاملين على التصرف في المواقف الحرجة" احتلت الفقرة  .8

مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة ، %"68.34" المرتبة الثامنة بوزن نسبي محايد 
 الستخدامهم درة العاملين على التصرف في المواقف الحرجةقإيجابية منخفضة نحو زيادة 

. لم يوافقوا % 26.6من أفراد العينة ، في حين أن % 50.8، وقد وافق على ذلك  البرامج
 لذا تعتبر الفقرة 0.884 ومستوى الداللة 3.42ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

  α=0.05غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
المرتبة التاسعة  "  البرامج المستخدمة تعمل على خفض مهارات العاملين" احتلت الفقرة  .9

نحو مما يدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة ، %"55.40" بوزن نسبي سلبي  
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من أفراد % 23.0، وقد وافق على ذلك  انخفاض مهارات العاملين نتيجة استخدام الحاسوب
ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة . لم يوافقوا % 43.3العينة ، في حين أن 

 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000 ومستوى الداللة 2.77
استخدام نظم الحاسوب يؤدي إلى تدني الرضا الوظيفي من قبل العاملين " احتلت الفقرة  .10

مما يدل على موافقة ، %"53.48" زن نسبي سلبي  المرتبة األخيرة بو "  لشعورهم بالتهديد
 تدني الرضا الوظيفي من قبل العاملين لشعورهم بالتهديدالمبحوثين بدرجة منخفضة نحو 

من أفراد العينة ، في حين أن % 21.9نتيجة استخدام الحاسب ، وقد وافق على ذلك 
 ومستوى الداللة 2.67 ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة. لم يوافقوا % 48.7
 α=0.05 لذا تعتبر الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000

  

 ة أثر نظم مـساند    "   الخامسالمحور  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات             
 أكبـر وهي % 70.21 ، و الوزن النسبي  يساوي  3.51 تساوي   " تطوير األداء القرارات على   

 0.05  من    أقل  وهي    0.000، وقيمة  مستوى الداللة تساوي       % 60" زن النسبي المحايد    من  الو  
 بدرجة متوسطة عند مـستوى      تطوير األداء نظم مساند القرارات لها أثر على       أن  مما يدل على    ،  

  α=05.0داللة 
  

ألعمال بسرعة ودقة مما  يعزى ذلك إلى أن استخدام أنظمة وبرامج الحاسوب تؤدي إلى انجاز ا              
  .ينعكس على جودة األداء وتطوره 

  

 علـى   MISثر هام لكفـاءة     أفي وجود   ) 2005المحاسنة،  ( مع دراسة    تتفق هذه النتيجة        
في أن استخدام النظم الحديثة للمعلومات يحسن       ) 2004الفوزان،  (فاعلية اتخاذ القرار ، ودراسة      

  في أن خدمات وظائف المعلومات تؤثر بدرجات          )2000الشواف،الزلزلة،( األداء ، و دراسة     
        مـع دراسـة  وتختلـف هـذه النتيجـة   . متفاوتة في تحسين كفـاءة األداء الكلـي للمنظمـة          

ــسعودي، ( ــي أن ) 2006ال ــة MISف ــطة ، ودراس ــة متوس ــى األداء بدرج ــؤثر عل                ت
,2007) Mavri &  ( Ioannou في أن DSSلية األداء خاصة في الظروف  تزيد كفاءة وفاع

 يؤدي DSS في أن استخدام مولدات Others,2009 ( González&(الغير متوقعة ، ودراسة 
           للحصول على أداء أفـضل خاصـة فـي مرحلـة تحليـل وصـياغة المـشكلة ، ودراسـة                   

,2009) (Chan   من   ةفي أن الفائد DSS    أكثـر فاعليـة ، ودراسـة        فـراد  عالية وتجعـل األ 
)&Others,2008 ( Lee  في أن استخدام DSSالتركيز والكفاءة خاصة في التخطـيط    يزيد

التي توصلت لوجـود أثـر      ) 2009العمري،(، ودراسة   لحل المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة      
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الذي توصل لوجود أثر لجـودة  ) 2005البشابشة،( على أداء العاملين ، ودراسة      MISلمتطلبات  
MISيفي  على األداء الوظ.  

  

   وقد يعود االتفاق بين هذه الدراسة والدراسات المذكورة أعاله إلـى أهميـة نظـم مـساندة                 
 بـشكل جيـد     DSSالقرارات في تطوير األداء، بينما قد يكون سبب التعارض هو عدم تطبيق             

  .واستثماره في تحسين وتطوير األداء
  

   : الدراسةتحليل جميع محاور نتائج 5.3.3.10
  

  )5.31(جدول رقم 

 جميع المحاورليل تح

 محاور الدراسـة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بي
نس

 ال
زن

الو
اللة  

الد
ى 

ستو
م

 

 0.000 76.59 3.83  اإلمكانيات البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة القرارات 1

 0.000 72.04 3.60  مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات  2
 0.000 70.21 3.51  أداء العامليند القرارات على أثر نظم مسان 3

 0.000 70.02 3.50 نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة 4

 0.000 68.34 3.42  اإلمكانيات المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات 5

 0.000 67.53 3.38  مكانيات البرمجية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتاإل 6

 0.000 66.89 3.34 مكانيات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتاإل 7

 0.057 62.90 3.15  البرامج التدريبية الخاصة بنظم مساندة القرارات 8

 0.000 67.21 3.36  المحــاورجميع 
   

        �  α=0.05ا��-,+ ا* �() دال إح�0/�� ��4 � �-ى د2
  

 قد وصـل  متوسط درجة اإلجابة ما إذا كانلمعرفة ) sign test(ر اإلشارة تم استخدام اختبا    
أو البيانـات  ، ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبيـة     ،  أم ال   " 3"وهي  ،  درجة الحياد   

 محـاور الدراسـة   النتائج  لكل    ) 5.31(ويبين جدول رقم    ،  الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي       
   . محورلوزن النسبي لكل مرتبة حسب ا

 ، و الـوزن  3.36ساوي  يوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور مجتمعة           
، وقيمة  مستوى الداللة     % 60" كبر من  الوزن النسبي المحايد       أ ووه% 67.21النسبي  يساوي      

 إحصائياً عند مستوى    ، لذا تعتبر جميع محاور الدراسة دالة       0.05قل  من    أ  وهي    0.000تساوي  
   .ستخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداءال أثر جيدوجود  يدل على مما ،  α=0.05داللة 
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  املبحث الرابع
  اختبــار فرضيـات الدراسـة 

Hypothesis Testing 

  
  :ة ـ مقدم5.4.1

  

جة اإلجابة قد وصل لمعرفة ما إذا كان متوسط در) sign test(اإلشارة تم استخدام اختبار       
أم ال ، ويستخدم هذا االختبار في حالة البيانات الترتيبيـة ، أو البيانـات               " 3"درجة الحياد وهي    

وفي هذه الحالـة يـتم اختبـار        ) 218:،ص1989حمدان،(الكمية التي ال تتبع التوزيع الطبيعي       
  :الفرضية اإلحصائية كالتالي

  

 وهي درجـة الحيـاد      3ط درجة اإلجابة يساوي     اختبار أن متوس  : الفرضية الصفرية  5.4.1.1
  0.05عند مستوى داللة  حسب مقياس ليكرت المستخدم

  

  0.05عند مستوى داللة " 3"متوسط درجة الحياد ال يساوي  : الفرضية البديلة 5.4.1.2
  

 فانه ال 0.05 من مستوى الداللة  أكبر  Sig. (p-value)وإذا كانت قيمة القيمة االحتمالية     
 العينة حول الظاهرة أفرادويكون في هذه الحالة متوسط آراء ، كن رفض الفرضية الصفرية يم

أما إذا كانت القيمة االحتمالية ، " 3" عن درجة الحياد وهي موضوع الدراسة ال تختلف جوهرياً
Sig. (p-value)  فانه يتم رفض الفرضية الصفرية  وقبول ،  0.05 من مستوى الداللة  أقل

 العينة حول الظاهرة موضوع أفرادويكون في هذه الحالة متوسط آراء ،  البديلة الفرضية
هيئة تأليف ) (153:،ص2001صافي،(أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الحياد ، الدراسة يزيد 

  ) 223: ،ص2005،
  
  

  : ا\�#�ر ا�]%Z��ت 5.4.2
  

5.4.2.1   ��Z%[و�+ا��ا:   

 بين وعي وإدراك ودعم اإلدارة      α= 0.05مستوى داللة   يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند        
   . في وزارة التربية والتعليمتطوير األداءالعليا الستخدام نظم مساندة القرارات و
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 ��  )5.32(ج�ول ر
U�تطوير األداء وعي وإدراك ودعم اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات و����` ا0رت#�ط ب  

  التعليم في وزارة التربية و

  ا
"-�ءات  ا��),ر
 في وزارة تطوير األداء

  التربية والتعليم

 0.414  ����` ا0رت#�ط

 Sig. 0.000ا�F��� ا0"������
 وعي وإدراك ودعم اإلدارة العليا
187  "�� ا���O�  الستخدام نظم مساندة القرارات 

  0.142 تساوي"  185"ة حرية  ودرج0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة                      

  
تطوير أداء  الختبار العالقة بين وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات و               

تم استخدام اختبار سـبيرمان     ،   α= 0.05 في وزارة التربية والتعليم عند مستوى داللة         العاملين
 من  أكبر وهي   0.414لمحسوبة تساوي    ا rوالذي يبين أن قيمة     ) 5.32(والنتائج في جدول رقم     ،

 وهي 0.000 القيمة  .Sigوكذلك بلغت القيمة االحتمالية ،  0.142 الجدولية والتي تساوي rقيمة 
ة بين وعـي وإدراك ودعـم اإلدارة العليـا          إيجابيمما يدل على وجود عالقة      ،   0.05 من   أقل

بية والتعليم عند مـستوى داللـة        في وزارة التر   تطوير األداء الستخدام نظم مساندة القرارات و    
0.05 =α   ،  أهميـة  لن يتأتى إال من خالل إيمان اإلدارة العليا واقتناعها بتطوير األداء  حيث أن 

اً على رفـع    إيجابيوبالتالي دعم استخدامها الذي ينعكس      ،  الدور الذي تؤديه نظم دعم القرارات       
  .ومن ثم تطويره ، وى األداء بشكل عام تمس

  

، ودراسة ) 1998كامل (دراسة ، و ) 2007عرفات، (مع دراسة  تيجة هذه الفرضية تتفق ن     
 Djamasbi ),2007( ، ودراسة  Elbaltagi ) (Others,2005&، و دراسة ) 2004،الشرفا(

) 2006الـسعودي،   ) (2007محـارش،   ( مع دراسة    بينما تتعارض ،  ) 2005علي،  (ودراسة  
 .) 2004الفوزان، (
  

5.4.2.2  ��Z%[ا���E�!ا�:   

 بين اإلمكانات المتوفرة الستخدام     α= 0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          
  . في وزارة التربية والتعليم تطوير األداءنظم مساندة القرارات و

 
 �VO� N!#OCو�ا����� �ت ا�]%����Z%[ا� :  
  

 بين اإلمكانات المادية    α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          5.4.2.2.1
  .المتاحة في وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء 
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 ��  )5.33(ج�ول ر

 U�ا0رت#�ط ب `����
   ا���دC� ا����"� 67 وزارة ا��%ب�� ��E�1تا
� ����Eة ا�F%ارات وME ام�H�	0 �  ت.,C% ا�داءوا�����

  ا
"-�ءات  ا��),ر
 في وزارة تطوير األداء

  التربية والتعليم

 0.359  ����` ا0رت#�ط

 Sig. 0.000ا�F��� ا0"������
اإلمكانات المادية المتاحة في وزارة التربية 
187  "�� ا���O�  والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات 

  0.142  تساوي" 185" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة             
  

اإلمكانات المادية المتاحة في وزارة التربية والتعلـيم السـتخدام نظـم            الختبار العالقة بين        
،  α= 0.05 في وزارة التربية والتعليم عند مستوى داللة     تطوير أداء العاملين  ومساندة القرارات   

 المحـسوبة   rين أن قيمة    والذي يب ) 5.33(والنتائج في جدول رقم     ،  تم استخدام اختبار سبيرمان     
وكـذلك بلغـت القيمـة      ،   0.142 الجدولية والتي تساوي     r من قيمة    أكبر وهي   0.359تساوي  

ة بـين  إيجابيمما يدل على وجود عالقة ،  0.05 من أقل وهي 0.000 القيمة  .Sigاالحتمالية 
تطـوير   و لقـرارات اإلمكانات المادية المتاحة في وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة ا          

  α= 0.05 في وزارة التربية والتعليم عند مستوى داللة األداء
ه كلما توفرت اإلمكانات المادية المتمثلة في أجهزة الحاسوب والبرامج وشبكات االتصال            حيث أن 

وبالتالي ،  ذلك سيؤدي حتماً إلى زيادة فعالية نظم مساندة القرارات          ن  فا،  بأعلى درجات الكفاءة    
   .ألداءتطوير ا

  
         ، كما تتفـق مـع دراسـة        ) 1996الفرحان والطراونة،   (  مع دراسة  وتتفق نتيجة الفرضية     
 .  Forghani,1998 ( Finlay &(ودراسة ، ) 2004الفوزان، (، ودراسة  ) 2004غنيم، ( 

 ، ودراسـة    )2005 ،أبو سـبت  (،ودراسة   ) 2000الشواف والزلزلة ،    (   دراسة وتختلف مع 
، ودراسـة   ) 2004،  فتح الـرحمن  (، ودراسة   ) 2005المحاسنة،  (، ودراسة   ) 2004ا،  الشرف(
  .)2005البشابشة،(،ودراسة )2009العمري،(،ودراسة )2006السعودي، (
  

 بين اإلمكانات البشرية α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     5.4.2.2.2
  .تخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء المتاحة في وزارة التربية والتعليم الس
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  )5.34(جدول رقم 
   البشرية المتاحة في وزارة التربية والتعليم مكاناتمعامل االرتباط بين اإل

  تطوير األداءالستخدام نظم مساندة القرارات و

  ا
"-�ءات  ا��),ر
 في وزارة تطوير األداء

  التربية والتعليم

 0.474  ����` ا0رت#�ط

 Sig. 0.000ا�F��� ا0"������
حة في وزارة التربية اإلمكانات البشرية المتا

187  "�� ا���O�  والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات 

  0.142 تساوي"  185" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة          
  

ي وزارة التربية والتعليم السـتخدام نظـم        اإلمكانات البشرية المتاحة ف   الختبار العالقة بين         
، تم استخدام اختبار سـبيرمان      ،   α= 0.05عند مستوى داللة    مساندة القرارات وتطوير األداء     

 من  أكبر وهي   0.474 المحسوبة تساوي    rوالذي يبين أن قيمة     ) 5.34(والنتائج في جدول رقم     
 وهي 0.000 القيمة  .Sigة االحتماليةوكذلك بلغت القيم،  0.142 الجدولية والتي تساوي rقيمة 
اإلمكانات البشرية المتاحـة فـي وزارة   ة بين إيجابيمما يدل على وجود عالقة   ،   0.05 من   أقل

  α= 0.05عند مستوى داللة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء 
  

،  DSS جيداً والقادرة على اسـتخدام        توفر الكوادر البشرية ذات الكفاءة  المدربة           حيث أن 
   .تطوير األداءاً على  إيجابيسيؤثر 

  

، و   ) 2006الـشريف ،  (، ودراسـة     )2005المحاسنة،  ( مع دراسة    وتتفق هذه الفرضية       
ودراسة  ،) 2005المحاسنة، (  ،و دراسةArafat)  (2007,، و دراسة  ) 2004غنيم، (دراسة 

           ، ودراســة) 2007محـارش،  ( مــع دراسـة  لنتيجـة وتختلـف هـذه ا   .)2009العمـري، (
,2001) ( Gachet  .  

  
 بين البيئة التنظيميـة     α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          5.4.2.2.3

  .الموجودة في وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء 
  
  )5.35(جدول رقم 

   تطوير األداء الموجودة الستخدام نظم مساندة القرارات والبيئة التنظيميةاالرتباط بين معامل 

  ا
"-�ءات  ا��),ر
 في وزارة تطوير األداء

  التربية والتعليم

 0.573  ����` ا0رت#�ط

 �bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb��Fا�
 .���Sig��ا0"�

0.000 
البيئة التنظيمية الموجودة في وزارة التربية 
  والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات

�O�ا�� ��"  187 

  0.142 تساوي"  185" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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البيئة التنظيمية الموجودة في وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة          الختبار العالقة بين       

والنتـائج  ،  اختبار سبيرمان    تم استخدام ،   α= 0.05عند مستوى داللة    القرارات وتطوير األداء    
 r من قيمـة     أكبر وهي   0.573 المحسوبة تساوي    rوالذي يبين أن قيمة     ) 5.35(في جدول رقم    

 أقـل  وهي 0.000 القيمة  .Sigوكذلك بلغت القيمة االحتمالية ،  0.142الجدولية والتي تساوي 
موجودة في وزارة التربية    البيئة التنظيمية ال  ة بين   إيجابيمما يدل على وجود عالقة      ،   0.05من  

  α= 0.05عند مستوى داللة والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء 
  

مـن تـوفر المعلومـات      ،   DSS والمناخ المناسب الستخدام     البيئة التنظيمية  توفر      حيث أن 
   .تطوير األداءفان ذلك سيؤدي إلى ، والبيانات التي تغطي كافة مجاالت العمل 

  

، Elbaltagi ) (Others,2005&ودراسة ،  )2004غنيم،(دراسة  مع وتتفق هذه الفرضية    
) 2006الـسعودي،  ( ، ودراسـة  )2005 ،أبـو سـبت  (دراسة ، وArafat)  (2007,ودراسة 
  ) .2009العمري،(، ودراسة ) 2005علي، (، ودراسة ) 2005المحاسنة، (،ودراسة 

  
 بين اإلمكانات الفنية    α= 0.05حصائية عند مستوى داللة      يوجد عالقة ذات داللة إ     -5.4.2.2.4

  .المتاحة في وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء 
  
  )5.36(جدول رقم 

   الفنية المتاحة في وزارة التربية والتعليم مكاناتمعامل االرتباط بين اإل
  ألداءتطوير االستخدام نظم مساندة القرارات و

  ا
"-�ءات  ا��),ر
 في وزارة تطوير األداء

  التربية والتعليم

 0.622  ����` ا0رت#�ط

 �bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb��Fا�
 .Sigا0"������

0.000 
اإلمكانات الفنية المتاحة في وزارة التربية والتعليم 

  الستخدام نظم مساندة القرارات
�O�ا�� ��"  187 

  0.142 تساوي"  185"رية  ودرجة ح0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

اإلمكانات الفنية المتاحة في وزارة التربية والتعليم السـتخدام نظـم           الختبار العالقة بين          
، تم استخدام اختبار سـبيرمان      ،   α= 0.05عند مستوى داللة    مساندة القرارات وتطوير األداء     

 من  أكبر وهي   0.622تساوي   المحسوبة   rوالذي يبين أن قيمة     ) 5.36(والنتائج في جدول رقم     
 وهي 0.000 القيمة  .Sig وكذلك بلغت القيمة االحتمالية  ،0.142 الجدولية والتي تساوي rقيمة 
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اإلمكانات الفنيـة المتاحـة فـي وزارة        ة بين   إيجابيمما يدل على وجود عالقة      ،   0.05 من   أقل
  α= 0.05ند مستوى داللة عالتربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء 

وشـبكات  ، وقواعد بيانـات  ،  من وجود برامج DSS توفر اإلمكانات الفنية الستخدام   حيث أن 
   .تطوير األداءدى بالتأكيد إلى  ، يؤاتصال

  
        ، وكـذلك تتفـق مـع دراسـة         )  2005 ،المحاسـنة ( وتتفق نتيجة الفرضية مع دراسـة        
  ، ودراسة     )2000الشواف،الزلزلة،( ، ودراسة   ) 2005 ،أبو سبت (ودراسة  ،  ) 2004،غنيم  (
) 2004الشرفا،  ( مع دراسة    بينما تتعارض  .)2009العمري،(ودراسة  ،  ) 2004،  فتح الرحمن (

  ، Gachet ) 2001, (، ودراسـة ) 2004الفوزان، (، ودراسة ) 2006السعودي، (، ودراسة 
  .  Forghani,1998 ( Finlay &(ودراسة 

  

   :رضية الرئيسية الثانيةاختبار الف

  )5.37(جدول رقم 
  داء األنظم مساندة القرارات وتطوير اإلمكانات المتوفرة الستخدام معامل االرتباط بين 

  ا
"-�ءات  ا��),ر
تطوير األداء في وزارة التربية 

  والتعليم

  0.565  ����` ا0رت#�ط

���Fا��ا0"����� Sig. 0.000  
اإلمكانات المتوفرة الستخدام نظم 

187  "�� ا���O�  مساندة القرارات  

  0.142 تساوي"  185" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

 وتطوير األداء عند مـستوى      اإلمكانات المتوفرة الستخدام نظم مساندة القرارات      بينالختبار العالقة   
والذي يبـين أن  ) 5.37(جدول رقم والنتائج في  ،   اختبار سبيرمان    ، تم استخدام  α= 0.05داللة  
وكذلك ،   0.142 الجدولية والتي تساوي     rكبر من قيمة    أ وهي   0.565 المحسوبة تساوي    rقيمة  

مما يدل على وجود عالقـة  ،  0.05قل من أ وهي 0.000 القيمة  .Sigبلغت القيمة االحتمالية 
عند مـستوى داللـة     تطوير األداء    و اإلمكانات المتوفرة الستخدام نظم مساندة القرارات     ايجابية بين   

0.05 =α.   
 بكـل   MISفي وجود أثـر لكفـاءة       )  2005 ،المحاسنة( وتتفق نتيجة الفرضية مع دراسة       

في وجود ) 2006السعودي، (ودراسة ) 2009العمري،(ودراسة ، عناصرها في اتخاذ القرارات 
جود أثـر السـتخدام     في و ) Chan,2009( على األداء ، ودراسة      MISأثر لمستلزمات تشغيل    

DSS       في تحسين األداء ، ودراسة )Lee&Others,2008 (    في أن استخدامDSS    يؤدي إلـى 
 يزيـد   DSSفي أن استخدام    ) Mavri,2007 & Ioannou(أداء العمل بدقة وكفاءة ، ودراسة       
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حيث ضعف اإلمكانات المادية    ) 2001،  إسماعيل( مع دراسة    بينما تتعارض الكفاءة والفاعلية ،    
في وجود معوقات إدارية ومالية     ) 2004ن،  الفوزا(،  ودراسة    MISتنظيمية الالزمة لتطبيق    وال

   .MISتواجه استخدام 
  

5.4.2.3  ��Z%[ا��ا�!��!:  
 بين نوع نظم مساندة القـرارات       α= 0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

   . في وزارة التربية والتعليمتطوير األداءالمستخدمة 
  
 ��  )5.38(ج�ول ر

U�في وزارة التربية والتعليموتطوير األداء نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة ����` ا0رت#�ط ب   

  ا
"-�ءات  ا��),ر
 في وزارة التربية تطوير األداء

  والتعليم

 0.339  ����` ا0رت#�ط

 �bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb��Fا�
 .Sigا0"������

0.000 
نوع نظم مساندة القرارات 

  المستخدمة
�O�ا�� ��"  187 

  0.142 تساوي"  185" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة          
  

نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة ودرجة تطوير األداء في وزارة          الختبار العالقة بين          
ائج في جـدول    تم استخدام اختبار سبيرمان والنت    ،   α= 0.05عند مستوى داللة    التربية والتعليم   

 الجدوليـة   r من قيمة    أكبر وهي   0.339 المحسوبة تساوي    rوالذي يبين أن قيمة     ،  ) 5.38(رقم  
 0.05 من أقل وهي 0.000 القيمة  .Sigوكذلك بلغت القيمة االحتمالية ،  0.142والتي تساوي 

 األداء  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة وتطـوير      ة بين   إيجابيمما يدل على وجود عالقة      ،  
   .α= 0.05 عند مستوى داللة في وزارة التربية والتعليم

  
    حيث أنه كلما تنوعت نظم مساندة القرارات المستخدمة في تنفيذ أعمال المنظمة ، فان ذلـك                

  .سيؤدي إلى تطوير األداء ، وسرعة االنجاز 
  

    دراسة مع  هذه النتيجة بينما تتعارض.)2005،أبو سبت ( مع دراسة تتفق هذه الفرضية
     ودراسة، Gachet )  (2001,، ودراسة) 2004، فتح الرحمن(، ودراسة ) 2004الشرفا، (

& Forghani,1998) ( Finlay  .   
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5.4.2.4 ��Z%[ا� �ا�%اب�:  
 بين البرامج التدريبية الموجودة α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     

   .تطوير األداءعليم وبين في وزارة التربية والت
  
 ��  )5.39(ج�ول ر

 U�البرامج التدريبية الموجودة في وزارة التربية والتعليم وبين تطوير األداء ����` ا0رت#�ط ب.  

  ا
"-�ءات  ا��),ر
 في وزارة تطوير األداء

  التربية والتعليم

 0.573  �ط����` ا0رت#

 Sig. 0.000ا�F��� ا0"������
البرامج التدريبية الموجودة في وزارة 

187  "�� ا���O�  التربية والتعليم 

  0.142 تساوي"  185" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة         
  

البرامج التدريبية الموجودة في وزارة التربية والتعليم وبين تطوير األداء الختبار العالقة بين     
) 5.39(والنتائج في جدول رقـم      ،   استخدام اختبار سبيرمان     تم،   α= 0.05عند مستوى داللة    

 الجدولية والتي تـساوي     r من قيمة    أكبر وهي   0.573 المحسوبة تساوي    rوالذي يبين أن قيمة     
ممـا يـدل   ،  0.05 من أقل وهي 0.000 القيمة  .Sigوكذلك بلغت القيمة االحتمالية ،  0.142

دريبية الموجودة في وزارة التربية والتعليم وبين تطوير البرامج التة بين إيجابيعلى وجود عالقة    
  .α= 0.05 عند مستوى داللة األداء

تطـوير  فان ذلك سينعكس باإليجاب على      ،  فكلما كانت البرامج التدريبية ناجحة وفعالة وكافية        
  . األداء

  
 "1998,دراسة مع  وتتعارض،   )1996الفرحان ،الطراونة،(دراسة  مع تتفق هذه الفرضية    

" Kamel فتح الرحمن( ، ودراسة) 2006السعودي، (، ودراسة ) 2004الشرفا، ( دراسة ، و ،
  .  Gachet ) 2001, (، و دراسة) 2004
  
  

5.4.2.5  ��Z%[ا� ����Hا�:  
  

 بين إجابات المبحوثين في أثـر       α= 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         
عـزى  ت وزارة التربية والتعلـيم  مديريات في تطوير األداءات على استخدام نظم مساندة القرار  

  ....)الجنس ، السن ، المؤهل العلمي ، الخبرة ، المستوى التنظيمي ( للمتغيرات الشخصية 
  

  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
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 إجابات المبحوثين    بين α= 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          5.4.2.5.1
في أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم تعزى                

  للجنس 
  )5.40(جدول رقم 

   العينة حسب متغير الجنسأفرادوتني للفروق بين آراء -اختبار مان
cا�%ت X	,��  

���� ا0\�#�ر  إناث  كورذ  �)�,ى ا��),ر  ا��),ر  
���,ى 
  ا���0�

  األول
مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم 

  مساندة القرارات
96.210 86.369 -1.040 0.298 

  )ا(الثاني
 المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل

  القرارات
97.162 83.083 -1.486 0.137 

  )ب(الثاني
 الفنية المتاحة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل
  راراتالق

94.421 92.548 -0.198 0.843 

  )ج(الثاني
 البشرية المتوفرة الستخدام نظم مكاناتاإل

  مساندة القرارات
95.117 90.143 -0.526 0.599 

  )د(الثاني
 التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مكاناتاإل

  مساندة القرارات
96.766 84.452 -1.299 0.194 

 0.038 2.076- 78.774 98.410  ت المستخدمةنوع نظم مساندة القرارا  )أ(الثالث 

الثالث 
  )ب(

مدى استخدام البرامج التالية في عملية اتخاذ 
  القرار في دائرتكم

91.524 102.548 -1.166 0.243 

 0.195 1.297- 84.476 96.759   بنظم الحاسوب البرامج التدريبية الخاصة  الرابع

 0.261 1.123- 85.762 96.386  عاملينأثر نظم مساند القرارات على أداء ال  الخامس

 2R  96.903 83.976 -1.363 0.173)< ال>(.ات  
  
  

أثر استخدام نظم  العينة حول أفراد وتني إليجاد الفروق بين آراء –تم استخدام اختبار مان     
والنتائج في ، لجنس ل تعزى في وزارة التربية والتعليم تطوير األداءمساندة القرارات على 

نوع نظم مساندة القرارات  (محورنه توجد فروق في أوالذي يوضح ) 5.40( رقم جدول
 من أقل وهي sig.(p=value)  0.038 القيمة االحتمالية لهذا المحور ، حيث أن) المستخدمة

، حيث  العينة أفرادفال توجد فروق بين آراء  أما باقي المحاور،   والفروق لصالح الذكور 0.05
  . 0.05 من أكبر sig.(p=value)الية لكل محور القيمة االحتم أن
  

 لجميع المحاور مجتمعة تساوي sig.(p=value)ن أن القيمة االحتمالية بيوبصفة عامة يت    
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  0.05 من أكبر وهي 0.173
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 تطوير األداء نظم مساندة القرارات على  العينة حول أثر استخدامأفرادآراء  بين) 0.05(داللة 
  .في وزارة التربية والتعليم تعزى إلى الجنس 

  
 سواء تطوير األداءويفسر ذلك بأنه ال يوجد فرق في تأثير استخدام نظم مساندة القرار على     

ه ال يحتاج إلى قدرات مميزة تتعلق بالجنس حيث أنكان المستخدم ذكر أم أنثى فالجنس ال يعيق 
 اً واطالع، أما وجود فروق خاصة بنوع مساندة القرارات فقد تكون بسبب أن الذكور أكثر حركةً

  .ودراية بنظم الحاسوب وأنواعها 
       
توصل لعدم وجود فـروق تعـزى         حيث Arafat 2007, ( دراسة   تتفق هذه الفرضية مع       

 MISبحوثين حـول    في تصورات الم  وجود فروق   عدم  في  ) 2009العمري،(ودراسة   للجنس ، 
صل لوجود و حيث ت)Djamasbi& Loiacono 2008, (وتختلف مع دراسة،  تعزى للجنس

ي وجـود فـروق     ف) 2006السعودي،  ( على دقة القرارات ، ودراسة       DSSاثر لجنس مستخدم    
في ) 2004الشرفا،  (تعزى للجنس نحو تصورات المبحوثين لتشغيل نظم المعلومات ، و دراسة            

  . بين مستخدمي نظم الحاسوب تعزى للجنسرجهات النظوجود فروق في و
  

 بين إجابات المبحوثين α= 0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  5.4.2.5.2
في أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم يعزى 

  للعمر

  

  )5.41(جدول رقم 
    العمر العينة حسب متغيرأفراد آراء واالس للفروق بين –ال اختبار كروسك

cا�%ت X	,�� 
   �U أ�`  �)�,ى ا��),ر  ا��),ر

30�O	   
30-`� �U أ

40�O	   
40-`� �U أ

50�O	   
50 �O	 

  f7آ!%

 ����
 ا0\�#�ر

���,ى 
 ا���0�

  األول
مدى وعـي وإدراك اإلدارة العليـا       

  الستخدام نظم مساندة القرارات
82.88 91.32 99.07 108.48 3.833 0.280 

  الثاني
  )ا(

 المادية المتاحة الستخدام    مكاناتاإل
  نظم مساندة القرارات

94.78 96.87 90.70 91.02 0.487 0.922 

  الثاني
  )ب(

 الفنية المتاحة السـتخدام     مكاناتاإل
  نظم مساندة القرارات

97.49 92.13 95.96 90.11 0.428 0.934 

  الثاني
  )ج(

ــااإل ــوفرة  تمكان ــشرية المت  الب
  الستخدام نظم مساندة القرارات

91.44 97.32 98.59 76.59 3.149 0.369 

  الثاني
  )د(

ــاتاإل ــة  مكان ــة المتاح  التنظيمي
  الستخدام نظم مساندة القرارات

87.74 97.00 97.14 86.78 1.302 0.729 

ــرارات    الثالث  ــساندة الق ــم م ــوع نظ  0.972 0.231 95.07 93.74 92.24 97.38ن
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  المستخدمة  )أ(

الثالث 
  )ب(

مدى استخدام البرامج التاليـة فـي       
  عملية اتخاذ القرار في دائرتكم

89.32 97.09 92.45 94.83 0.566 0.904 

  الرابع
 بنظم  البرامج التدريبية الخاصة  

  الحاسوب 
88.67 95.65 92.83 99.67 0.699 0.874 

  الخامس
أثر نظم مساند القرارات علـى أداء       

  العاملين
92.86 94.78 93.14 95.22 0.057 0.996 

 2R  90.54 95.42 95.96 90.26 0.378 0.945)< ال>(.ات  

  
  

أثر  العينة حول أفراد واالس  إليجاد الفروق بين آراء –تم استخدام اختبار كروسكال     
إلى تعزى استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم 

والذي يوضح انه ال توجد فروق في كل  محور من ) 5.41(في جدول رقم ، والنتائج العمر 
   0.05 من أكبر sig.(p=value) القيمة االحتمالية لكل محور ، حيث أنالمحاور 

  
 لجميع المحاور مجتمعة تساوي sig.(p=value)وبصفة عامة يتبين أن القيمة االحتمالية      

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  0.05ن  مأكبر وهي 0.945
 تطوير األداء العينة حول أثر استخدام نظم مساندة القرارات على أفرادبين آراء  )0.05(داللة 

  .في دوائر وزارة التربية والتعليم تعزى إلى العمر
  

، لذا از الحاسوب وأنظمته المختلفة ن الجميع حالياً أصبح مستخدماً جيداً لجهأويفسر ذلك ب     
 العينة صغار السن أفراد، مع مالحظة أن معظم تطوير األداء فان العمر ال يعتبر عائقاً أمام

  .وقد تلقوا في الجامعات الكثير عن الحاسوب وأنظمته ، نسبياً 
  

 حيث توصل لوجود فـروق تعـزى        Arafat) 2007,( مع دراسة      تختلف هذه الفرضية       
فـي وجـود   ) 2006السعودي، (  ، ودراسة DSSمر نحو تقييم المتطلبات اإلدارية استخدام  للع

فروق تعزى للعمر نحو تصورات المبحوثين تجاه مستلزمات تشغيل تظم المعلومات ، و دراسة              
 مستخدمي نظم الحاسوب تعزى للعمر،      في وجود فروق في وجهات النظر بين      ) 2004الشرفا،  (

  .للعمر  تعزى MISفي تصورات المبحوثين حول في وجود فروق ) 2009العمري،(ودراسة 
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 بين إجابات المبحوثين α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 5.4.2.5.3
في أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم يعزى 

  للمؤهل العلمي

  

  )5.42(جدول رقم 
   المؤهل العلمي  العينة حسب متغيرأفراد  واالس للفروق بين آراء–اختبار كروسكال 

cا�%ت X	,�� 

  ا��),ر
  

  �)�,ى ا��),ر

��
��
 �
C,
Eث�

  X	
,�
� 
,م
دب�

  

س
,C
,ر
��1
ب

  

%�
��
�ج
�

  

iا
,ر
آ�
د

�ر  
#�
\0

� ا
��
�

 ��
0�
 ا�
ى
,�
�
�

 

  األول
مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا 

   القراراتالستخدام نظم مساندة
114.83 97.78 90.75 105.07 19.5 4.721 0.317 

  الثاني
  )ا(

 المادية المتاحة مكاناتاإل
  الستخدام نظم مساندة القرارات

138.72 120.87 87.67 85.45 94.5 14.183 0.007 

  الثاني
  )ب(

 الفنية المتاحة الستخدام مكاناتاإل
  نظم مساندة القرارات

120.89 112.78 88.36 98.60 74 6.743 0.150 

  الثاني
  )ج(

 البشرية المتوفرة مكاناتاإل
  الستخدام نظم مساندة القرارات

119.11 89.04 91.69 107.43 7.5 6.267 0.180 

  الثاني
  )د(

 التنظيمية المتاحة مكاناتاإل
  الستخدام نظم مساندة القرارات

121.83 95.13 92.82 91.67 23 4.219 0.377 

  الثالث 
  )أ(

ساندة القرارات نوع نظم م
  المستخدمة

101.33 88.48 92.82 104.57 90.5 1.281 0.865 

  الثالث 
  )ب(

مدى استخدام البرامج التالية في 
  عملية اتخاذ القرار في دائرتكم

105.28 83.93 95.34 90.31 123.5 1.674 0.795 

  الرابع
البرامج التدريبية الخاصة بنظم 

   الحاسوب
111.72 110.00 90.89 90.38 56.5 4.001 0.406 

  الخامس
أثر نظم مساند القرارات على 

  أداء العاملين
104.50 80.72 95.65 96.74 27.5 3.430 0.489 

 2R  126.61 100.83 90.11 100.10 33.5 5.838 0.212)< ال>(.ات  

  

أثر  العينة حول أفراد واالس  إليجاد الفروق بين آراء –تم استخدام اختبار كروسكال      
تعزى إلى ستخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم ا

 محورنه توجد فروق في أوالذي يوضح ) 5.42(في جدول رقم ، والنتائج  المؤهل العلمي
 ، حيث أن للمؤهل العلمي تعزى )  المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل(

 والفروق 0.05 من أقل وهي 0.007 القيمة  sig.(p=value)الحتمالية لهذا المحور القيمة ا
، حيث  العينة أفرادفال توجد فروق بين آراء  أما باقي المحاور،  " الثانوية العامة" فئة لصالح 

   .تعزى إلى المؤهل العلمي 0.05 من أكبر sig.(p=value)القيمة االحتمالية لكل محور  أن
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 لجميع المحاور مجتمعة تساوي sig.(p=value)فة عامة يتبين أن القيمة االحتمالية وبص      
 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05 من أكبر  وهي 0.489
 تطوير األداء العينة حول أثر استخدام نظم مساندة القرارات على أفرادآراء  بين )0.05(داللة 

   .ربية والتعليم تعزى إلى المؤهل العلميفي وزارة الت
  

ويعزى ذلك إلى أن نظم مساندة القرارات ال تحتاج إلى حملة شهادات عليا ، بل هي نظم     
 أن  ،سهلة االستخدام يستطيع أي شخص يتعامل مع جهاز الحاسوب مع قليل من التدريب

ت العليا ال تزيد الكثير في يستخدم هذه األنظمة ويحصل على مخرجاتها ، وكذلك فان الشهادا
  . يكون في المرحلة الجامعية كبرولكن التركيز األ، علم الحاسوب 

فقد تعزى إلى أن هذه ، أما الفروق التي كانت لصالح الثانوية العامة في محور اإلمكانات المادية 
  . DSSواإلمكانات الالزمة الستخدام ، الفئة ليس لديها المعرفة الكافية بالمواصفات 

  

الـسعودي،  ( مـع دراسـة      بينما تتعارض  ،   Arafat) 2007,(  مع دراسة     تتفق هذه الفرضية  
  .) 2009العمري،(ودراسة  ، )2004الشرفا، (، و دراسة ) 2006

  
 بين إجابات المبحوثين α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 5.4.2.5.4

لى تطوير األداء في وزارة التربية والتعليم يعزى في أثر استخدام نظم مساندة القرارات ع
  للتخصص العلمي

  

  )5.43(جدول رقم 
   التخصص العلمي  العينة حسب متغيرأفراد آراء واالس للفروق بين –اختبار كروسكال 

cا�%ت X	,�� 

  �)�,ى ا��),ر  ا��),ر

�	
�O
ه

   ��
,ج
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O1
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ت
��
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 ذ
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ى
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�
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  األول
مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا 
  الستخدام نظم مساندة القرارات

69.63 78.10 96.12 103.39 95.06 5.432 0.246 

  الثاني
  )ا(

 المادية المتاحة مكاناتاإل
  الستخدام نظم مساندة القرارات

110.47 120.55 106.50 94.41 80.12 11.339 0.023 

  الثاني
  )ب(

لفنية المتاحة الستخدام  امكاناتاإل
  نظم مساندة القرارات

103.91 113.40 94.16 91.86 90.49 2.218 0.696 

  الثاني
  )ج(

 البشرية المتوفرة مكاناتاإل
  الستخدام نظم مساندة القرارات

95.91 118.60 99.85 91.43 88.55 3.495 0.479 

  الثاني
  )د(

 التنظيمية المتاحة مكاناتاإل
  ة القراراتستخدام نظم مساندال

82.47 94.60 92.49 95.21 96.50 0.949 0.917 
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الثالث 
  )أ(

نوع نظم مساندة القرارات 
  المستخدمة

90.63 84.70 93.01 92.68 97.11 0.657 0.957 

الثالث 
  )ب(

مدى استخدام البرامج التالية في 
  عملية اتخاذ القرار في دائرتكم

107.78 118.60 90.01 101.41 86.42 5.659 0.226 

  الرابع
البرامج التدريبية الخاصة بنظم 

 0.829 1.485 96.42 89.80 98.30 79.30 90.31   الحاسوب

  الخامس
أثر نظم مساند القرارات على أداء 

  العاملين
97.13 75.05 100.56 95.71 91.29 2.157 0.707 

 0.980 0.428 91.68 93.24 96.30 100.75 96.81  ج��k ا�]F%ات  
  

أثر  العينة حول أفراد واالس  إليجاد الفروق بين آراء –دام اختبار كروسكال تم استخ     
للتخصص تعزى استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في وزارة التربية والتعليم 

 مكاناتاإل (محوروالذي يوضح انه توجد فروق في ، ) 5.43( والنتائج في جدول رقم العلمي
 القيمة ، حيث أن  تعزى للتخصص العلمي) خدام نظم مساندة القراراتالمادية المتاحة الست

 والفروق لصالح ، 0.05 من أقل وهي 0.007  القيمة sig.(p=value)االحتمالية لهذا المحور 
، حيث  العينة أفرادفال توجد فروق بين آراء أما باقي المحاور ،  " تكنولوجيا المعلومات" فئة 
  للتخصص العلميتعزى  0.05 من أكبر sig.(p=value)كل محور القيمة االحتمالية ل أن
  

 لجميع المحاور مجتمعة تساوي sig.(p=value)وبصفة عامة يتبين أن القيمة االحتمالية     
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ،  0.05 من  أكبر  وهي0.957

تطوير ل أثر استخدام نظم مساندة القرارات على  العينة حوأفرادآراء  بين )0.05(مستوى داللة 
  .للتخصص العلمي  في وزارة التربية والتعليم تعزى األداء

  
 ذلك إلى أن نظم مساندة القرارات نظم سهلة االستخدام يستطيع أي شخص يتعامل     ويعزى

 ،ا أن يستخدم هذه األنظمة ويحصل على مخرجاته ،مع جهاز الحاسوب مع قليل من التدريب
  .بغض النظر عن تخصصه العلمي

فقد تعزى ، أما الفروق التي كانت لصالح فئة تكنولوجيا المعلومات في محور اإلمكانات المادية 
وهو من صميم عملهم لذا تتوفر لديهم المعرفة ، إلى أن هذه الفئة متخصصة في هذا المجال 

   .DSSالكافية بالمواصفات واإلمكانات الالزمة الستخدام 
  

 بين إجابات α= 0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  5.4.2.5.5
 في دوائر وزارة التربية تطوير األداءالمبحوثين في أثر استخدام نظم مساندة القرارات على 

  عزى للمنطقة توالتعليم 
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  المنطقة غير  العينة حسب متأفراد آراء واالس للفروق بين –اختبار كروسكال  : )5.44(جدول رقم 
cا�%ت X	,�� 
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ول
األ

  

مدى وعـي وإدراك اإلدارة   
العليا الستخدام نظم مساندة    

  القرارات
116.20 82.08 111.39 86.73 82.75 94.60 91.68 8.858 0.182 

الث
ي
ان

)ا(
  

 المادية المتاحـة    مكاناتاإل
ــساندة  ــم م ــتخدام نظ الس

  القرارات
113.05 51.26 99.02 106.13 59.00 91.31 96.18 24.027 0.001 

ي
ثان
ال

)
)ب

  

 الفنيـة المتاحـة     مكاناتاإل
ــساندة  ــم م ــتخدام نظ الس

  القرارات
127.86 65.87 106.85 93.50 86.36 84.08 87.57 16.458 0.011 

ي
ثان
ال

)
)ج

  

 البشرية المتوفرة   كاناتماإل
ــساندة  ــم م ــتخدام نظ الس

  القرارات
106.43 86.42 106.24 103.65 56.43 94.25 68.10 16.224 0.013 

ي
ثان
ال

)د(
  

 التنظيمية المتاحة   مكاناتاإل
ــساندة  ــم م ــتخدام نظ الس

  القرارات
126.23 74.00 111.85 80.38 107.71 89.42 97.18 18.176 0.006 

ث 
ثال
ال

)أ(
  

مساندة القـرارات   نوع نظم   
 0.001 23.655 104.97 98.83 103.21 78.74 116.50 61.50 122.52  المستخدمة

ث 
ثال
ال

)
)ب

  

مدى استخدام البرامج التالية    
في عملية اتخاذ القرار فـي      

  دائرتكم
107.55 65.97 77.96 100.95 101.00 84.71 107.82 11.898 0.064 

بع
را
ال

  

البرامج التدريبية الخاصـة    
  لحاسوببنظم ا
  

114.27 67.13 114.54 87.02 92.68 95.90 94.93 12.243 0.057 

س
ام
لخ
ا

  

أثر نظم مـساند القـرارات     
 0.041 13.109 109.57 92.21 87.82 84.90 115.85 70.37 110.18  على أداء العاملين

 0.004 19.084 94.15 90.46 82.14 90.62 115.07 58.87 123.57  ج��k ا�]F%ات  

  
  

أثر  العينة حول أفراد واالس  إليجاد الفروق بين آراء –ستخدام اختبار كروسكال تم ا     
،  للمنطقةتعزى استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في وزارة التربية والتعليم 
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مدى وعي  (المحاور التالية توجد فروق في  النهأوالذي يوضح  )5.44(ي جدول رقم والنتائج ف
 مدى استخدام البرامج التالية في عملية  ،ارة العليا الستخدام نظم مساندة القراراتوإدراك اإلد

 تعزى ) البرامج التدريبية الخاصة بالحاسوب ونظم المعلومات، اتخاذ القرار في دائرتكم
 ، 0.05 من أكبر  sig.(p=value) لكل محور القيمة االحتمالية ، حيث أن للتخصص العلمي
القيمة االحتمالية  للمنطقة ، حيث أن العينة تعزى أفرادتوجد فروق بين آراء  أما باقي المحاور

  . 0.05 من أقل sig.(p=value)لكل محور 
  

 لجميع المحاور مجتمعة تساوي sig.(p=value)وبصفة عامة يتبين أن القيمة االحتمالية     
ية عند مستوى داللة مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائ،  0.05 من أقل  وهي 0.004

 في تطوير األداء العينة حول أثر استخدام نظم مساندة القرارات على أفرادبين آراء  )0.05(
   . غزةشمالدوائر وزارة التربية والتعليم تعزى للمنطقة ولصالح منطقة 

  
  منه للمديريات والوزارةأقلويعزى ذلك إلى أن االهتمام بالمديريات خارج مدينة غزة هو     

  وأيضاً ، بكثيرأقل المادية المتوفرة للمديريات خارج غزة هي مكانات اإل، حيث أنداخل غزة 
وكذلك خدمات الصيانة والتطوير بحكم بعد المناطق عن ، البرامج واألنظمة المتوفرة لديهم 

  .لوزارة في غزة المقر الرئيسي ل
 

 بين إجابات المبحوثين α= 0.05 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة-5.4.2.5.6
في أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم يعزى 

  للمسمى الوظيفي
  )5.45(جدول رقم 

  المسمى الوظيفي العينة حسب متغير أفراد آراء واالس للفروق بين –اختبار كروسكال 
ت,��c	X ا�%  
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  األول
مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا 
  الستخدام نظم مساندة القرارات

176.50 130.75 123.21 90.36 89.90 9.120 0.058 

  )ا(الثاني
 المادية المتاحة الستخدام مكاناتاإل

   القراراتنظم مساندة
94.50 122.38 94.86 90.85 97.79 1.763 0.779 

  )ب(الثاني
 الفنية المتاحة الستخدام نظم مكاناتاإل

  مساندة القرارات
138.00 132.63 104.32 92.38 91.16 3.475 0.482 
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  )ج(الثاني
 البشرية المتوفرة الستخدام مكاناتاإل

  نظم مساندة القرارات
54.00 120.13 104.07 97.39 84.03 4.393 0.355 

  )د(الثاني
 التنظيمية المتاحة الستخدام مكاناتاإل

  نظم مساندة القرارات
164.00 122.50 93.18 94.37 90.32 3.063 0.547 

 0.342 4.503 90.41 96.33 76.71 134.63 125.50  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة  )أ(الثالث 

  )ب(الثالث 
لية في عملية مدى استخدام البرامج التا
  اتخاذ القرار في دائرتكم

141.50 123.63 97.86 93.04 92.03 2.167 0.705 

  الرابع
البرامج التدريبية الخاصة بنظم 

  الحاسوب
180.00 115.00 100.68 91.10 94.97 3.687 0.450 

  الخامس
أثر نظم مساند القرارات على أداء 

  العاملين
124.00 122.75 89.46 94.30 92.02 1.624 0.804 

 0.356 4.388 90.74 92.57 102.21 136.13 157.00  ج��k ا�]F%ات  

  
أثر  العينة حول أفراد واالس  إليجاد الفروق بين آراء –تم استخدام اختبار كروسكال     

للمسمى تعزى استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم 
والذي يوضح انه ال توجد فروق في كل  محور من ) 5.45(في جدول رقم نتائج ، وال الوظيفي
   0.05 من أكبر sig.(p=value) القيمة االحتمالية لكل محور حيث أنالمحاور 

  
 لجميع المحاور مجتمعة تساوي sig.(p=value)وبصفة عامة يتبين أن القيمة االحتمالية     

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى مما يدل ع،  0.05 من أكبروهي  0.356
 تطوير األداء العينة حول أثر استخدام نظم مساندة القرارات على أفرادبين آراء  )0.05(داللة 

  .للمسمى الوظيفي في دوائر وزارة التربية والتعليم تعزى 
  
بل أن أي ، ارات ويعزى ذلك إلى أن المسمى الوظيفي ال يحد من استخدام نظم مساندة القر   

موظف يحتاج إلى استخدام نظم مساندة القرارات في وظيفته مهما كانت بسيطة في المسمى ، 
  .فهذه النظم يمكن أن تستخدم في جميع المستويات اإلدارية 

  .) 2009العمري،(ودراسة ، ) 2006السعودي ،(وتختلف هذه الفرضية مع دراسة 
  

 بين إجابات المبحوثين α= 0.05ائية عند مستوى داللة  يوجد عالقة ذات داللة إحص5.4.2.5.7
 في وزارة التربية والتعليم يعزى تطوير األداءفي أثر استخدام نظم مساندة القرارات على 

  لسنوات الخبرة
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  )5.46(جدول رقم 
  سنوات الخبرة العينة حسب متغير أفراد آراء واالس للفروق بين –اختبار كروسكال 
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  األول

ــي وإدراك  ــدى وع م
اإلدارة العليا السـتخدام    

  نظم مساندة القرارات

84.46 87.39 97.19 111.04 115.84 7.506 0.111 

  )ا(الثاني

 الماديــة انــاتمكاإل
المتاحة الستخدام نظـم    

  مساندة القرارات

87.87 89.04 101.52 86.27 109.05 4.002 0.406 

  )ب(الثاني

 الفنية المتاحة   مكاناتاإل
الستخدام نظم مـساندة    

  القرارات

84.95 95.77 94.64 99.04 107.75 3.111 0.539 

  )ج(الثاني

ــاتاإل ــشرية مكان  الب
المتوفرة الستخدام نظم   

  ندة القراراتمسا

84.79 
105.2

5 89.65 95.00 99.23 4.316 0.365 

  )د(الثاني

ــاتاإل ــة مكان  التنظيمي
المتاحة الستخدام نظـم    

  مساندة القرارات

88.41 92.57 92.62 108.54 105.41 2.562 0.634 

  )أ(الثالث 
ــساندة   ــم م ــوع نظ ن

  القرارات المستخدمة
88.45 99.42 91.38 91.73 101.98 1.699 0.791 

الثالث 
  )ب(

مدى استخدام البـرامج    
التالية في عملية اتخـاذ     

  القرار في دائرتكم

83.63 92.44 100.28 94.23 109.52 4.499 0.343 

  الرابع
البرامج التدريبية الخاصة   

  بنظم الحاسوب
92.92 92.26 84.98 111.62 109.55 4.586 0.333 

  الخامس
أثر نظم مساند القرارات    

  على أداء العاملين
89.24 90.77 95.61 117.81 95.66 3.193 0.526 

 2R  85.37 93.97 92.77 105.77 110.93 4.165 0.384)< ال>(.ات  

  

أثر  العينة حول أفراد واالس  إليجاد الفروق بين آراء –تم استخدام اختبار كروسكال     
لسنوات تعزى والتعليم استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية 
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نه ال توجد فروق في كل  محور من أوالذي يوضح ) 5.46(في جدول رقم  والنتائج،  الخبرة
   .0.05 من أكبر sig.(p=value) القيمة االحتمالية لكل محور حيث أنالمحاور 

  
 لجميع المحاور مجتمعة تساوي sig.(p=value)وبصفة عامة يتبين أن القيمة االحتمالية     

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  0.05 من أكبر وهي 0.384
 تطوير األداء العينة حول أثر استخدام نظم مساندة القرارات على أفراد آراء نبي) 0.05(داللة 

  .لسنوات الخبرة في دوائر وزارة التربية والتعليم تعزى 
  

وكذلك سهولة تعلمها ، وبساطتها ،  مساندة القرارات ويعزى ذلك إلى سهولة استخدام نظم    
  .طويلة لدى الشخص كي يستخدمها  حيث ال تقتضي وجود خبرة

  
السعودي،  (   مع دراسةبينما تتعارض ، Arafat) (2007, مع دراسة وتتفق هذه الفرضية    

   .)2009العمري،(ودراسة  ، )2006
  

 بين إجابات المبحوثين α= 0.05عند مستوى داللة  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية 5.4.2.5.8
في أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم يعزى  

  لعدد الدورات في مجال الحاسوب
  

  )5.47(جدول رقم 
  ي مجال الحاسوبعدد الدورات ف العينة حسب متغير أفراد آراء واالس للفروق بين –اختبار كروسكال 
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  األول
مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم 

  مساندة القرارات
94.75 89.10 98.37 0.707 0.702 

  )ا(الثاني
م نظم مساندة  المادية المتاحة الستخدامكاناتاإل

  القرارات
89.51 93.75 104.72 2.268 0.322 

  )ب(الثاني
 الفنية المتاحة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل

  القرارات
91.33 92.39 102.20 1.220 0.543 

  )ج(الثاني
 البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة مكاناتاإل

  القرارات
91.26 89.23 106.29 2.777 0.249 
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  )د(الثاني
 التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مكاناتاإل

  مساندة القرارات
97.22 87.70 94.38 1.032 0.597 

 0.410 1.781 103.88 90.32 91.71  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة  )أ(الثالث 

  )ب(الثالث 
مدى استخدام البرامج التالية في عملية اتخاذ 

  القرار في دائرتكم
80.51 105.18 111.37 12.390 0.002 

  الرابع
البرامج التدريبية الخاصة بنظم الحاسوب 
  البرامج التدريبية الخاصة بنظم الحاسوب

94.88 89.29 97.82 0.616 0.735 

 0.268 2.635 106.05 91.44 90.17  أثر نظم مساند القرارات على أداء العاملين  الخامس

 2R  90.63 91.10 105.41 2.338 0.311)< ال>(.ات  
  

أثر  العينة حول أفراد واالس  إليجاد الفروق بين آراء –تم استخدام اختبار كروسكال     
لعدد تعزى استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء في دوائر وزارة التربية والتعليم 

والذي يوضح انه توجد فروق ) 5.47(في جدول رقم ، والنتائج  الدورات في مجال الحاسوب
 تعزى لعدد ) مدى استخدام البرامج التالية في عملية اتخاذ القرار في دائرتكم (ورمحفي 

 القيمة sig.(p=value) القيمة االحتمالية لهذا المحور ، حيث أن الدورات في مجال الحاسوب
 توجد فالأما باقي المحاور ،  "  دورات5" فئة   والفروق لصالح 0.05 من أقلوهي  0.002

 من أكبر sig.(p=value)القيمة االحتمالية لكل محور  حيث أن العينة أفرادفروق بين آراء 
  .لعدد الدورات في مجال الحاسوب تعزى  0.05

  
 لجميع المحاور مجتمعة تساوي sig.(p=value)وبصفة عامة يتبين أن القيمة االحتمالية      

إحصائية عند مستوى مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة ،  0.05 من أكبر وهي 0.311
 تطوير األداء العينة حول أثر استخدام نظم مساندة القرارات على أفرادبين آراء ) 0.05(داللة 

   لعدد الدورات في مجال الحاسوبفي دوائر وزارة التربية والتعليم تعزى 
  

لي ويعزى ذلك إلى أن عدد الدورات رغم قلتها كافية الستخدام نظم مساندة القرارات الحا    
ها صديقة ، حيث أنت را القراةنظراً لسهولة التعامل مع نظم مساند، الموجود في الوزارة 

ودورات خاصة في نظم مساندة القرارات ، للمستخدم ، ولكن تلقي دورات حاسوب بشكل عام 
   .تطوير األداءوتساعد في تحسين االستخدام بالشكل األمثل و، مهمة ومفيدة 

مدى استخدام البرامج في عملية اتخاذ " دورات في محور 5ح فئة أما وجود فروق لصال    
 دورات تكون لديهم معرفة وخبرة أكثر في مجال 5فقد يعزى إلى أن من تلقوا عدد ، " القرار

  .  العينة المشاركين  أفراد وأنواع نظم مساندة القرارات مقارنة مع باقي  ، الحاسوب
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  النتــائج والتوصيــات
Conclusions & Recommendations 

  

  :مقدمة 6.1
  

واإلطار العملي ومـا اشـتمل      ،  بعد التعمق في اإلطار النظري وما تضمنه من أدبيات             
المناسـبة   اإلحصائية العمليات وإجراء  االستباناتحيث تم تفريغ،  عليه من مقابالت واستبانات

، ثـم   تم في هذا الفصل تلخيص وعرض النتائج . النتائج واستخراج الفرضيات واختبار،  عليها
 الذي الدور تطوير في ات الحكومية سالمؤس تساعد أن شأنها من التي التوصيات من مجموعة تقديم

 إلجـراء  من المقترحات مجموعة هناك الفصل، هذا نهاية وفي .ءتطوير األدافي    DSS تلعبه

  .هذا المجال في الدراسات من المزيد
  

   الدراسةنتائج 6.2
  

    خالل نتائج التحليل اإلحصائي آلراء المبحوثين يمكن أن نجمل أهم النتائج التـي توصـلت               
  :إليها هذه الدراسة كالتالي 

  
لنسبة الستخدام نظم مساندة القرارات بدرجة جيـدة        وجود وعي وإدراك لدى اإلدارة العليا با       �

، وتدل النتائج على مدى أهمية توافر العناصر التي تزيد مـن وعـي وإدراك               %77بنسبة  
 .اإلدارة 

 .تهتم اإلدارة العليا بجعل عملية تصميم وتطوير نظم مساندة القرارات بدرجة متوسطة  �
 القرارات في وزارة التربية والتعليم متوفرة       اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة      �

، من حيث أعداد األجهزة وقدراتها في اإلدخال واإلخـراج          %65.4بدرجة متوسطة بنسبة    
 .والتخزين وسرعة االتصال ، ووجود الصيانة الالزمة 

اإلمكانات الفنية المتاحة الستخدام نظم مساندة القرارات في وزارة التربية والتعليم متـوفرة              �
، من حيث تناسب البرامج واألنظمة المستخدمة مع الشبكة          % 67.5درجة متوسطة بنسبة    ب

، واألجهزة المتوفرة ، وتغطيتها لكافة أنشطة العمل ، وجود قواعد بيانات ، تحديث البرامج               
 .حسب حاجة العمل 
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 حيث  ، من %67.6اإلمكانات البشرية في وزارة التربية والتعليم متوفرة بدرجة جيدة بنسبة            �
 .التخصص والكفاءة ، وسرعة استجابتهم لحل المشاكل 

اإلمكانات التنظيمية التي تساعد في استخدام نظم مساندة القرارات في وزارة التربية والتعليم              �
، من حيث الحصول على المعلومات ، تقديم الـدعم          % 72.19متوفرة بدرجة جيدة بنسبة     

 .ها بآراء العاملين ، تسهيل االتصاالت اإلدارية المادي والمعنوي من قبل اإلدارة ، واهتمام
، حيث أنها تنجز أعمال     % 70تنوع نظم المعلومات التي تدعم القرارات بدرجة جيدة بنسبة           �

متكررة ، تسترجع المعلومات ، وتعد التقارير الدورية مع إمكانية عرضـها علـى شـكل                
 .ط االستراتيجي  في التخطيامخططات ، ورسوم بيانية ، مع إمكانية مساهمته

، حيث أن االعتماد بالدرجـة  % 45أنواع نظم مساندة القرارات متوفرة بدرجة قليلية بنسبة          �
األولى كان على برنامج اإلكسل يليه برنامج األكسس ثم البرامج التي تم إعدادها في الوزارة 

 .نفسها 
، وأنواعها ، وأثرها ، من حيث فعاليتها %63تتوفر البرامج التدريبية بدرجة متوسطة بنسبة  �

 .على تقدم سير العمل ، وأماكن انعقادها ، والكوادر التي تعطي هذه الدورات 
، من حيث   % 70.2 جيدة بنسبة    ةيوجد اثر لنظم مساندة القرارات على تطوير األداء بدرج         �

تبسيط اإلجراءات ، إكساب العاملين مهارات جديدة ، وقدرتهم على التصرف في المواقـف              
 . انجاز األعمال بدقة ، وجودة في الوقت المحدد ، وبأقل جهد ممكن الحرجة،

 بـين وعـي ودعـم       α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       ايجابية  يوجد عالقة    �
  . وزارة التربية والتعليم ي فتطوير األداءاإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات و

  

 بين اإلمكانات المادية    α= 0.05ائية عند مستوى داللة     يوجد عالقة ايجابية ذات داللة إحص      �
  .المتاحة في وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء

 بين اإلمكانات البشرية    α= 0.05يوجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           �
  .ظم مساندة القرارات وتطوير األداءالمتاحة في وزارة التربية والتعليم الستخدام ن

 بين البيئة التنظيميـة     α= 0.05يوجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           �
  .الموجودة في وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء

بين اإلمكانات الفنيـة     α= 0.05يوجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           �
  .المتاحة في وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم مساندة القرارات وتطوير األداء

  

 بين نوع نظم مـساندة  α= 0.05يوجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         �
 . وزارة التربية والتعليم يالقرارات المستخدمة وتطوير األداء ف
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 بين البرامج التدريبية    α= 0.05ابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        يوجد عالقة ايج   �
  .الموجودة في وزارة التربية والتعليم وبين تطوير األداء

 

 بين  α= 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة              �
 ىالقرارات على تطوير األداء تعز    إجابات المبحوثين في قطاع غزة تتعلق بأثر نظم مساندة          

  )العمر ، المسمى الوظيفي ،الخبرة ( للمتغيرات الشخصية 
 بـين  α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة      �

 ىإجابات المبحوثين في قطاع غزة تتعلق بأثر نظم مساندة القرارات على تطوير األداء تعز             
لصالح الـذكور، وعـدم     " نوع مساندة القرارات المستخدمة     " لق بمحور   لمتغير الجنس تتع  

  .وجود فروق بالنسبة لباقي المحاور
 بـين  α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة      �

 ىإجابات المبحوثين في قطاع غزة تتعلق بأثر نظم مساندة القرارات على تطوير األداء تعز             
اإلمكانات المادية المتاحة السـتخدام نظـم مـساندة         " ر المؤهل العلمي تتعلق بمحور      لمتغي

  .لصالح حملة مؤهل الثانوية العامة، وعدم وجود فروق بالنسبة لباقي المحاور" القرارات 
 بـين   α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة               �

 ىع غزة تتعلق بأثر نظم مساندة القرارات على تطوير األداء تعز          إجابات المبحوثين في قطا   
اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظـم مـساندة        " لمتغير التخصص العلمي تتعلق بمحور      

لصالح تخصص تكنولوجيا المعلومات ، وعدم وجود فـروق بالنـسبة لبـاقي             " القرارات  
  .المحاور

 بـين  α= 0.05لة إحصائية عند مـستوى داللـة   وجود فروق ذات داللة إحصائية ذات دال   �
 ىإجابات المبحوثين في قطاع غزة تتعلق بأثر نظم مساندة القرارات على تطوير األداء تعز             

، مدى  " مدى وعى اإلدارة باستخدام نظم مساندة القرارات        " لمتغير المنطقة تتعلق بمحاور     
لصالح " مج التدريبية الخاصة بالحاسوب   البرا"،" استخدام البرامج التالية في اتخاذ القرارات       

  .منطقة شمال غزة، وعدم وجود فروق بالنسبة لباقي المحاور
 بين إجابات المبحوثين فـي      α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          �

 لمتغير عـدد دورات     ىقطاع غزة تتعلق بأثر نظم مساندة القرارات على تطوير األداء تعز          
لصالح من تلقوا   " لق بمحور ، مدى استخدام البرامج التالية في اتخاذ القرارات           الحاسوب تتع 

  . دورات، وعدم وجود فروق بالنسبة لباقي المحاور5
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   الدراسةتوصيات 6.3
   

 نتائج الدراسة ال بد من تقديم بعض التوصيات التي بموجبها يمكن معالجـة              ضبعد استعرا     
 القوة فيما يتعلق باستخدام نظم مساندة القـرارات ، وهـي            نقاط الضعف والخلل ، وتعزيز نقاط     

  :كالتالي
االستفادة من نظم مساندة القرارات على مستوى وزارة التربية والتعليم ككل ، وتطوير              �

 .تطبيقاتها واستخداماتها 
 .االستعانة بنظم مساندة القرارات في مساندة جميع القرارات التي تتخذها الوزارة  �
ية التدريب بإعداد برامج تدريبية لصانعي القرار ، والقائمين على استخدام           االهتمام بعمل  �

نظم مساندة القرارات، بحيث يتم االستفادة من الدورات من حيث المـنهج التـدريبي ،               
 .وعدد الدورات ، ومدتها  

زيادة دعم اإلدارة العليا ، واهتمامها باستخدام نظم مساندة القرارات ، من خالل تقـديم                �
 .حتياجات الالزمة الستخدام نظم مساندة القرارات ، وتشجيع العاملين وتحفيزهم اال

 .إشراك العاملين في تطوير نظم مساندة القرارات ، وتقديم اقتراحاتهم حول النظام  �
 . زيادة االهتمام بالمستلزمات المادية ، والفنية ، والعمل على تطويرها وصيانتها  �

  .DSSوالمادية التي تواجه العاملين في استخدام معالجة المعوقات اإلدارية ،  �

 .تحديث األجهزة ، والبرامج المستخدمة باستمرار  �
بناء نظم مساندة القرارات على أسس علمية سليمة بعد دراسة وتحليل النظـام القـائم ،                 �

وإجراء تقويم منهجي لقياس أبعاد وآثار استخدام نظم مساندة القرارات علـى وظـائف              
 .اكتشاف االنحرافات ، وحل المشاكل أوالً بأولالمنظمة،  و

ربط أجهزة الحاسوب في الوزارة مع باقي المديريات ضمن شـبكة اتـصاالت تـسهل              �
 .عملية تبادل البيانات،  والمعلومات الكترونياً

 .ربط إدارات ومديريات الوزارة مع شبكة االنترنت العالمية  �
 .تفعيل برامج الويب  �
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 ةدراسات مقترح 6.4

   بعد أن تم االنتهاء من هذه الدراسة ، وعلى ضوء ما تقدم من نتـائج تـم اقتـراح إجـراء                     
  :الدراسات المستقبلية اآلتية 

  
 .واقع استخدام نظم مساندة القرارات من وجهة نظر المستفيد  �
 .مشاكل تطبيق نظم مساندة القرارات في القطاع الحكومي  �
 ندة القرارات التحديات التي تواجه استخدام نظم مسا �

 .دور نظم مساندة القرارات في ترشيد القرارات اإلدارية  �
 .اتجاهات اإلدارة بمستوياتها الثالثة نحو استخدام نظم مساندة القرارات  �
دراسات تربط بين نظم مساندة القرارات ومتغيرات أخرى كاإلبداع اإلداري، إدارة  �

.التغيير ، الثقافة التنظيمية 
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    ةــع العربيـالمراج •
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  عــملراجا
  

  المراجع العربية
  

ـ  الـدار الجامع  ،المنظمـات المعاصـرة    فـي اإلداريـة نظم المعلومـات  ، ) 2007(إدريس،ثابت  • ة ، ي
 .،مصراإلسكندرية

القطـاع    في وحداتاآللي المرتبطة بالحاسب اإلداريةم نظم المعلومات تقيي، ) 2001 ( إسماعيل،صابر •
  .26 ، العدد العلمية لكلية التجارةالمجلة ،  الحكومي

 تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صـنع القـرارات اإلداريـة فـي               "،) 2005 (أبو سبت، صبري   •
 .فلسطين : غزة معة اإلسالمية ، الجا رسالة ماجستير، ، "الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 

 .1األردن،ط،عمان ، صفاء للنشر والتوزيع دار  ،إدارة الموارد البشرية، ) 2000 (نادر،أبو شيخة  •
  1 ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، طSPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام ، ) 2003(عالم ، رجاء  أبو •
ر استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة فـي مركـز         واقع وآثا )"2002(عرجي ،عاصم وعالونة،على    األ •

   .1،عدد 21مجموعة  ، المجلة العربية لإلدارة، "وزارة التربية والتعليم األردنية 
أثر جودة المعلومات اإلدارية في رفع مستوى األداء الوظيفي في مؤسـسة  ) " 2005(البشابشة ، سامر    •

 10دارة والتأمين،عمان،العدد األول ، مجلد  ،مجلة المحاسبة واإل"الضمان االجتماعي األردني

ة للنـشر والطباعـة   ي الدار الجامع ،األساسيةالمفاهيم  اإلداريةنظم المعلومات ، ) 2000(البكري،سونيا  •
  . ،مصروالتوزيع ، اإلسكندرية

  . ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،عمان،األردن 2ط ،نظم المعلومات اإلدارية، ) 2002(الحسنية، سليم  •
   ن ،دار الجامعة ،عمان، األردأساسيات اإلدارة) 1998(حريم ،حسين و حداد، شفيق  •
 . ، دار التربية الحديثة ، عمان ، األردنالبحث العلمي كنظام، ) 1989(حمدان ، محمد  •
 للنـشر  الجامعية الدار ،"المحاسبية المعلومات نظم في معاصر مدخل"  ،)2003 (الدين، كمال الدهراوي، •

  2 ط مصر، يع،والتوز
 1 ، دار وائل للنشر ، عمان،األردن، طأتمتة المكاتب، ) 2008(السالمي ، عالء  •

 ، دار وائل للنشر ، عمان،األردن       تقنيات المعلومات اإلدارية  ،  ) 2001(، رياض   غالسالمي ،عالء والدبا   •
 1، ط 

، دار المـريخ   ترجمـة  ، اإلداريةنظم المعلومات ، ) 2000(مكليود،رايموند مترجم ، سرور ،  سرور •
  .الرياض،السعودية  ، للنشر

  العاملين فـي مؤسـسة  أداء المحوسبة على اإلداريةاثر نظم المعلومات ، ) 2006 ( السعودي ،أحمد •

   .1 ،العدد 33 ، المجلد دراسات ، دراسة ميدانية: الضمان االجتماعي 
 .الدار الجامعية ، اإلسكندرية،مصر ، مدخل النظم اإلداريةنظم المعلومات ، ) 2000(سلطان ،إبراهيم  •
 .3 األردن، ط،عمان ، الشروق دار  ،إدارة الموارد البشرية، ) 2005 (مصطفى،شاويش  •
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 رسـالة   ،"تقييم نظم المعلومات المستخدمة في وزارة الـصحة بقطـاع غـزة           ) "2004( الشرفا،عالء   •
 ن فلسطي: غزة كلية الصحة العامة جامعة القدس أبو ديس ، ماجستير ، 

المجلة دور المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إدارة وتخطيط تطوير التعليم ،            ،  )2006(الشريف ، هشام     •
   .2 ،العدد 11، المجلد العربية للتربية

تأثير وظائف نظم المعلومات قي ممارسات اإلدارتين       ،  )2000(الشواف ، عبد الرضا والزلزلة ، يوسف         •
  .1 ،العدد 7 العربية للعلوم اإلدارية ، المجلد  ، المجلةالعليا والوسطى بالمنظمة
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  ـ�ةـــ �–� ــــ��ـ� ا
	ــا��ـ���
  ــ�ــــ�ت ا����ــ�دة ا��را	ــ��

  �رةــــــــ� ا���ــــــآ��
��  ــ�لـــإدارة ا��ـ�� ــــ

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

    المحترم                  ــــــــــــــــــــ/السيد
                                   
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ..وبعد
  

  أرجو من سيادتكم التفضل بتحكيم االستبانة المرفقة ، والتي أعدت الجراء دراسة حول 
  

   "استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداءاستخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداءاستخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداءاستخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء  اثراثراثراثر"

قطاع غزةمحافظات  –ليم وزارة التربية والتعدراسة تطبيقية على   

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام وجزيل الشكر

  
  

فدوى رمضان                                                                                  :  الباحثــة                                                         
  

  عصام البحيصي. د: تحت إشراف                                                      
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  ـ�ةـــ �–� ــــ��ـ� ا
	ــا��ـ���
  ــ�ــــ�ت ا����ــ�دة ا��را	ــ��

  �رةــــــــ� ا���ــــــآ��
��  ــ�لـــإدارة ا��ـ�� ــــ

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ة/          المحترم     الموظف المستخدم لنظم الحاسوب ة  /السيد
                                   

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  ..وبعد

  :أضع بين أيديكم استبانه معدة لجمع البيانات حول
  

   "استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداءاستخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداءاستخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداءاستخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء  اثراثراثراثر"

قطاع غزةمحافظات  –وزارة التربية والتعليم دراسة تطبيقية على   

  

حيث أن نظام مساندة القرارات هو أحد أنواع نظم المعلومات المبنية على الحاسبات التي تقوم 
بتيسير التفاعل بين العنصر البشرى و تكنولوجيا المعلومات فى انتاج المعلومات المناسبة 

ت  تخاذ القراراازم لترشيد عملية ال بهدف توفير الدعم ال)خاصة المدراء (الحتياجات المستخدمين
فة الى برامج اومن أمثلة هذه النظم برنامج اكسل واكسس ، اض  ، القراراتتحسين جودةو 

   .)تسويقية ،مالية ،انتاجية ،قوى عاملة(مخصصة تساعد المديرين في قرارات محددة 

  دم إال في مجال البحث العلمي فقطفنرجو من سيادتكم تعبئة هذه االستبانة، مع العلم أنها لن تستخ
  

  وا بقبول فائق االحترام وجزيل الشكروتفضل
  

فدوى رمضان                                                                                  :  الباحثــة                                                          
  

  عصام البحيصي. د: ت إشرافتح                                                      
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  هــانــاستب
  البيانات: أوالً 

   الشخصية والوظيفية 
  

  : في المربع المناسب   ) ����(  ضع إشارة 
  

  العمر 
  

   فأكثر 50  �  50أقل من -40من   �40أقل من -30من   �   30أقل من   �  
  

  الجنس 
  

  أنثى �      ذكر  �
  

  المؤهل العلمي 
  

   دكتوراه�     ماجستير�   بكالوريوس�     م متوسط دبلو�  ثانوية عامة     �
  

  التخصص العلمي 
  

  حدد ـــــ/ غير ذلك� محاسبة  � إدارة   � تكنولوجيا معلومات    � هندسة     �
  

  ـــــــــــــــــــالدائرة الوظيفية 
  

  المسمى الوظيفي
  

  س شعبة رئي�  رئيس قسم    �   مدير دائرة�  نائب مدير عام   � مدير عام  �
  

  الخبرة 
  

               15أقل من-11من  �         10أقل من-5من  �        سنوات5أقل من  �
  أكثر ف 20 �      20أقل من-16 من �

  

   ـــــــــــــــــ  دورةعدد الدورات في مجال الحاسوب
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  ات االستبانة رفق: ثانيا 

  : ك حول الفقرات التالية أمام العبارة التي تعكس رأي  ) ����(  ضع إشارة 
  

  الفقـــــرة  الرقم
شدة

ق ب
واف

م
  

فق
موا

ايد  
مح

فق  
موا

ير 
غ

ق   
واف

ر م
غي

شدة
ب

  

  مدى وعي وإدراك اإلدارة العليا الستخدام نظم مساندة القرارات: أوالً 
            تعتمد اإلدارة على نظم مساندة القرارات في اتخاذ قراراتها   .1
            ام نظم مساندة القرارات تشجع اإلدارة العاملين على استخد   .2
            تدعم اإلدارة عقد دورات تدريبية في مجال نظم مساندة القرارات   .3
             الالزمة الستخدام نظم مساندة القراراتامجتوفر اإلدارة األجهزة والبر   .4
            تدعم اإلدارة جهود العاملين لتصميم وتطوير نظم مساندة القرارات    .5

6.   
ل عملية تصميم وتطوير نظم مساندة القرارات جزء من تهتم اإلدارة بجع

  عملية التطوير التنظيمي الشامل 
          

            تحفز اإلدارة العاملين الذين يعتمدون على نظم مساندة القرارات   .7
            تدرك اإلدارة جيدا أهمية نظم مساندة القرارات   .8
            تهتم اإلدارة بجعل عملية تصميم وتط   .9

   المادية المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل: ثانياً 
            عدد أجهزة يناسب عدد الموظفين في الدائرة   .1
            توفر أجهزة الحاسوب مساحات كافية لتخزين المعلومات    .2
            )تخزين في مكان خارجي باستخدام االنترنت(يوجد وسائل تخزين افتراضي    .3
             في الدائرةناسبة الحتياجات العملتتوفر وسائل إدخال بيانات م   .4
            في الدائرةتتناسب وسائل اإلخراج مع متطلبات العمل    .5
             مع حجم العمل المطلوب انجازه الحاسوبتتناسب سرعة أجهزة   .6
             في الدائرةالشبكة الموجودة مع احتياجات العملخصائص تتناسب    .7
             االتصالالشبكة المستخدمة بسرعةخصائص تمتاز    .8
            تحدث انقطاعات متكررة في الشبكة المستخدمة   .9
            عند حدوث خلل في الشبكة تتم معالجته بسرعة    .10
            عند حدوث أعطال في األجهزة تتم الصيانة سريعاً   .11
            بشكل دوري) الشبكة واألجهزة ذات العالقة(يتم تحديث تكنولوجيا المعلومات    .12
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  ــــرةالفقـ  الرقم

شدة
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واف
م

  

فق
موا

ايد  
مح

فق  
موا

ير 
غ

ق   
واف
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شدة
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   المتاحة الستخدام نظم مساندة القراراتفنية الاإلمكانات: ثالثاً 
              في الدائرةمج المستخدمة مع متطلبات العملاتتناسب البر   .1
             المستخدمة حديثة وسهلة التعلمامجالبر   .2
              في الدائرةع حاجة العمل بما يتناسب مالبرامجيتم تحديث    .3
            جهزة التي يتم استخدامهاالبرامج المستخدمة مع األتتوافق    .4
            الشبكة المستخدمة في العمل مع  البرامجتتناسب    .5
             المتوفرة تغطى كافة النشاطات التي تقوم بها الدائرةالبرامج   .6
             من قبل المستخدمين البرامجيتم تقييم فاعلية    .7
             تتوفر قاعدة بيانات تساعد في تقدم األداء   .8
            توفر جميع التعليمات الالزمة لتشغيل البرامج التي احتاجها في العملت   .9

   البشرية المتوفرة الستخدام نظم مساندة القراراتمكاناتاإل: رابعاً 
            يعمل في القسم الفني أفراد متخصصون في تكنولوجيا المعلومات   .1
            ن على درجة عالية من الكفاءة في القسم الفني المختصويوجد عامل   .2
            يجيب القسم الفني المختص بنظم المعلومات بسرعة عن استفسارات العاملين   .3

4.   
البرامج المختص المشاكل التي تواجه العاملين في استخدام يعالج القسم الفني 

  والشبكة 
          

             بصورة مباشرةعن النظام والبرامجالمسئول  الفنييتم االتصال مع القسم    .5
            المسئول عن النظمالفني عالقات جيدة مع العاملين بالقسم تربطني    .6

7.   
 العاملين من هذه البرامج المختص احتياجاتالفني يتفهم العاملون في القسم 

  النظم
          

  لقرارات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم مساندة ااإلمكانات: خامساً 

1.   
مع احتياجات نظم المساندة المستخدمة تتناسب المعلومات المتاحة من 

  الوظيفة
          

2.   
  فيما يخص عملييمكن الحصول على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة العليا

  بسهولة
          

            نظم مساندة القراراتتقدم اإلدارة الدعم المالي الالزم الستخدام    .3
            نظم مساندة القرارات العمل القائم على استخدام تتابع اإلدارة سير   .4
            نظم مساندة القراراتتهتم اإلدارة بآراء واقتراحات العاملين حول استخدام    .5
            نظم مساندة القراراتتوفر اإلدارة لبرامج التدريبية المتعلقة باستخدام    .6
            ساندة القراراتنظم متوفر اإلدارة المتطلبات الالزمة لتحسين استخدام    .7
            الهيكل التنظيمي يسهل على المسئول تقييم األداء    .8
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  الفقــــــرة  الرقم
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            أنشطة العمل لها عالقة بالهيكل التنظيمي    .9
            الهيكل التنظيمي يسمح بتدفق المعلومات بسهولة    .10
            نظم مساندة القرارات االتصاالت اإلدارية بين الدوائريسهل استخدام    .11

  نوع نظم مساندة القرارات المستخدمة: سادساً 
            برامج الحاسوب الموجودة تعمل على انجاز عمليات متكررة   .1
            تمكن برامج الحاسوب المستخدمة من استرجاع المعلومات   .2
            المستخدمةيمكن إعداد تقارير خاصة بواسطة البرامج    .3
            تقدم البرامج المستخدمة تقارير دورية تغطى جوانب العمل   .4
             حسب حاجة المستخدم من مخططات ورسوم بيانيةالمعلوماتيتم عرض    .5
            تساهم البرامج الموجودة في التخطيط االستراتيجي   .6
            توجد برامج تحتاج لمجموعة من المستخدمين لكٍل منهم مهمة محددة   .7

  هل البرامج التالية تستخدم في عملية اتخاذ القرار في دائرتكم

  الفقــــــرة  الرقم

ير 
 كب

كل
بش

بير  جداً
ل ك

شك
ب

سط  
متو

ل 
شك

ب
ف  

ضعي
ل 

شك
ب

  

خدم
ست

ال ي
  

            برنامج اكسل  
            برنامج أكسس  
            برنامج خاص ُأعد ألعمال الدائرة  
           برامج تعتمد على قواعد بيانات   
           رامج خاصة ببحوث العمليات ب  
            لغات برمجة الجيل الرابع مثل فيجيوال بيزك وأوراكل  
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  بنظم الحاسوب البرامج التدريبية الخاصة : سابعاً 
            يوجد برامج تدريب فعالة    .1
            بية للتعريف بنظم الحاسوب وبرامجهيتم عقد دورات تدري   .2
            يتم تقييم الموظف بناء على الدورات التي اكتسبها   .3
            يتم تحفيز الموظف الذي يتفوق في الدورة التدريبية   .4
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  الفقــــــرة  الرقم
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            قدم العمل وسرعة االنجازيؤدي االلتحاق بالدورات التدريبية إلى ت   .5
            تعقد دورات داخل الوزارة نفسها   .6
            يتم االستعانة بذوي الخبرة من خارج الوزارة إلعطاء الدورات    .7

  أداء العاملينأثر نظم مساند القرارات على : ثامناً 
             المستخدمة تبسط اإلجراءات اإلدارية وتزيد سرعة العملالبرامج   .1
            . تعمل على إكساب العاملين مهارات تحليلية وفنية ومالية جالبرام   .2
             تساعد على ظهور فرق عمل متكاملة التخصصاتالبرامج   .3

4.   
 مهارات العاملين نتيجة استخدام خفض المستخدمة تعمل على البرامج

  الحاسوب
          

5.   
ن استخدام نظم الحاسوب يؤدي إلى تدني الرضا الوظيفي من قبل العاملي

  لشعورهم بالتهديد
          

            تزيد قدرة العاملين على التصرف في المواقف الحرجة المستخدمة البرامج   .6
            تساعد على انجاز العمل في الوقت المحدد المستخدمة البرامج   .7
            تساعد على انجاز العمل بدقة وجودة عالية المستخدمة البرامج   .8
            لمبذول في العملتقلل الجهد ا المستخدمة البرامج   .9
            تزيد اعتماد العاملين على أنفسهم المستخدمة البرامج   .10
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

            
  

 

 
 

213  

  
  
  

  قائمة بأسماء المحكمين
  
 

  المسمى الوظيفي  االسم  م
   الجامعة اإلسالمية– مشرف الدراسات العليا -أستاذ بكلية التجارة   يوسف عاشور.د.أ   .1
   الجامعة اإلسالمية-د التخطيط والتطوير عمي-أستاذ مشارك   ماجد الفرا.د.أ   .2
   الجامعة اإلسالمية- عميد كلية التجارة -أستاذ مشارك   رشدي وادي.د   .3
   الجامعة اإلسالمية-أستاذ مساعد بكلية التجارة   سامي أبو الروس.د   .4
   الجامعة اإلسالمية- رئيس قسم إدارة األعمال -أستاذ مساعد   يوسف بحر.د   .5
   الجامعة اإلسالمية-عميد التعليم المستمر -اذ مساعد أست  سمير صافي.د   .6
   الجامعة اإلسالمية-أستاذ مساعد بكلية التجارة   نافذ بركات.د   .7
   الجامعة اإلسالمية-عميد كلية تكنولوجيا المعلومات   عالء الهليس.د   .8
 الجامعة -رئيس قسم تطوير البرمجيات وقسم الكمبيوتر التعليمي   ربحي بركة.د   .9

  ميةاإلسال
   جامعة فلسطين-نائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات   سناء الصايغ.د .10
   جامعة القدس أبو ديس–أستاذ مساعد بكلية الصحة العامة   بسام حمد.د .11
   جامعة األزهر–نائب عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات   سامي أبو ناصر.د .12
  عة األزهر جام–رئيس قسم إدارة األعمال   رامز بدير.د .13
   وزارة التربية والتعليم–مدير دائرة الحاسوب   مازن الخطيب.م .14
   وزارة التربية والتعليم–مهندس   إبراهيم تكوتة.م .15
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